MESTO NOVÁ BAŇA
____________________________
Nová Baňa
15. február 2022

Pozvánka
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam
zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

23. februára 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
Otvorenie
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku
dňu 23.02.2022
2. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021
3. ŽoNFP: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa“
4. „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 aktualizácia“
5. VZN č. .../2022 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa, ktorým sa
mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014
6. 1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
7. VZN č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského
zariadenia na rok 2022
8. Náklad Mesta Nová Baňa na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom sp. zn.
9Cb/32/2013. (mesto c/a Trading universal services, s.r.o.)
9. Úhrada pohľadávok na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému: Trading
universal services, s.r.o.
10. Úhrada v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o. (veriteľ spoločnosti
Trading universal services, s.r.o.)
11. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 v oblasti kultúry a športu
12. Plán súvislého asfaltovania v rokoch 2023-2024
13. Úplné znenie stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
14. Odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara
15. Nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.
16. Majetkové veci
17. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
18. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria
Záver
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 23. 02. 2022

Predkladá:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 23.02.2022

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
berie na vedomie
správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu
23.02. 2022.

Dôvodová správa:
Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 predkladá hlavný
kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole stavu plnení uznesení mestského
zastupiteľstva.

Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa
ku dňu 23. 02. 2022

Výsledok kontroly:
V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. n. p. hlavná kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva Nová Baňa.
Kontrolované boli uznesenia číslo 149/2021 – 172/2021 v období 15. 12. 2021 – 23. 02. 2022
V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 24 uznesení (8.
zastupiteľstvo zo dňa 15. 12. 2021).
K 23. 02. 2022 sú nesplnené 2 uznesenia
K 23. 02. 2022 je splnených 22 uznesení
Uznesenie 149/2021
Splnené – na vedomie vzatá správa o kontrole stavu prijatých uznesení
Uznesenie 150/2021
Splnené – vzatá ne vedomie správa o výsledku kontroly dotácií
Uznesenie 151/2021
Splnené – schválený Plán kontrolnej činnosti HK
Uznesenie 152/2021
Splnené – vzatý na vedomie zámer primátora , vykonať všetky potrebné úkony za účelom dojednania
užívania spoločného poľovného revíru Háj
Uznesenie 153/2021
Splnené – schválená 8. Zmena rozpočtu
Uznesenie 154/2021
Splnené – schválený rozpočet na rok 2022
Uznesenie 155/2021
Splnené – schválený odpis nevymožiteľných pohľadávok
Uznesenie 156/2021
Splnené – vzatá na vedomie konsolidovaná výročná správa a Správa nezávislého audítora
Uznesenie 157/2021
Splnené – schválený nový člen komisie dopravy
Uznesenie 158/2021
Splnené – personálne zmeny v Mestskej polícii
Uznesenie 159/2021
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech spoločnosti TAVERE. KZ podpísaná 30. 12. 2021

Uznesenie 160/2021
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech MUDr. Marian Boča a MUDr. Eva Bočová. KZ
podpísaná 21.1.2022
Uznesenie 161/2021
Splnené – schválený zámer prenajať pozemok pre Dvor Farieb s. r.o. Zámer bol zverejnený 30.11.2021
Uznesenie 162/2021
Splnené – schválený prenájom pozemku pre Dvor Farieb s. r. o. Nájomná zmluva podpísaná 21.12.2021
Uznesenie 163/2021
Splnené – schválené uzatvorenie KZ v zmysle vyhodnotenia OVS v prospech Vladimír Kasan. KZ
uzatvorená 29. 12. 2021
Uznesenie 164/2021
Splnené – schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej KZ v prospech Stredoslovenská distribučná. Zmluva
uzatvorená dňa 20.01.2022
Uznesenie 165/2021
Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy správcovi majetku ZŠ Jána Zemana. Zmluva
uzatvorená 31. 12. 2021
Uznesenie 166/2021
Splnené – zverenie majetku , zberné vozidlo značky MAN TGS do správy TS. Zmluva uzatvorená 21. 12.
2021
Uznesenie 167/2021
Nesplnené – schválený spôsob predaja majetku v prospech Bc. Anton Tabernaus
Uznesenie 168/2021
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti , uzatvorenie zmluvy o budúcej KZ na predaj
pozemku určeného na výstavbu garáže
Uznesenie 169/2021
Splnené – schválené uzatvorenie Dodatku č.7 k NZ č.3/2018 so spoločnosťou MsL. Dodatok uzatvorený
dňa 20. 12. 2021
Uznesenie 170/2021
Splnené – schválené uzatvorenie Dodatku č.8 k NZ č.3/2018 so spoločnosťou MsL. Dodatok uzatvorený
dňa 20. 12. 2021
Uznesenie 171/2021
Splnené – schválené termíny zasadnutí MsZ na rok 2022
Uznesenie 172/2021
Splnené – zvolená predsedníčka komisie dopravy

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 24. 11. 2021, ktoré neboli k 15. 12. 2021 splnené

K 23. 02. 2021 sú splnené všetky uznesenia

Uznesenie 147/2021
Splnené – prevod nehnuteľnosti v prospech Iveta Zúbeková. KZ podpísaná dňa 29.12.2021
Uznesenie 148/2021
Splnené – uzatvorenie dohody medzi mestom Nová Baňa a Technickými službami o zrušení správy
k časti zverenému majetku. Dohoda podpísaná 15.12.2021

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 22. 09. 2021, ktoré neboli k 15. 12. 2021 splnené
K 23. 02. 2022 sú nesplnené 2 uznesenia
K 23. 02. 2022 sú splnené 4 uznesenia
Uznesenie 119/2021
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech
Pavol Varsányi.
Uznesenie 121/2021
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech
Martin Volf a Albina Volfová.
Uznesenie 123/2021
Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech
Jozef Gulai a Aneška Gulaiová. Zámer zverejnený 13.01.2022
Uznesenie 128/2021
Splnené– schválený nájom pre Martin Čakloš – Le Bistro Fou
Uznesenie 129/2021
Splnené – schválený spôsob nájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Klub
športovej kynológie
Uznesenie 130/2021
Splnené – schválený nájom pre Klub športovej kynológie. Nájomná zmluva podpísaná 17. 01. 2021
Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 28. 04. 2021, ktoré neboli k 15. 12. 2021 splnené
K 15. 12. 2021 je nesplnené 1 uznesenie
Uznesenie 39/2021
Nesplnené –prevod majetku v prospech Vladimír Raffaj

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 16. 09. 2021, ktoré nebolo k 15. 12. 2021 splnené
K 15. 12. 2021 je nesplnené 1 uznesenie
Uznesenie 86/2020
Nesplnené – zriadenie vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s,
zmluva vyhotovená, podpísaná mestom, čaká sa na podpis SVS, a.s

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa
za rok 2021

Predkladá:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Nová Baňa za rok 2021

V Novej Bani, dňa 23.02.2022

Návrh na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
berie na vedomie
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021

Dôvodová správa:
V zmysle § 18f ods. 1 písmena e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do
60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Predložením Súhrnej správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 je naplnená jedna z
hlavných zákonných povinností hlavného kontrolóra.

Mestský úrad Nová Baňa
N á m e s t i e

s l o b o d y

1 ,

9 6 8

0 1

N o v á

B a ň a

SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
INNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓ
KONTROLÓRKY
MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK 2021

V zmysle zákona č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, konkrétne § 18
f odsek 1 písmeno e), ktorý ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť
predloži obecnému zastupiteľstvu
zastupite stvu
správu o kontrolnej činnosti
innosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, predkladám mestskému
zastupiteľstvu
zastupite
stvu ((ďalej
alej len MsZ)
"Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti
innosti hlavnej kontrol
kontrolórky
órky mesta Nová Baňa
Ba a za rok 2021".
2021
Cieľom
Cie
om kontrolnej činnosti
innosti hlavného kontrolóra v zmysle ustanovení zákona č.369/1990
.369/1990 Zb.
Z o
obecnom zriadení v z.n.p. bola kontrola zákonnosti, úúčinnosti,
innosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa
pod a
osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných
finan ných operácií mesta, kontrola
vybavovania ssťažností
ažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení a interných predpisov mesta.
Kontrolná činnosť
innos bola vykonávaná na základe plánov kontrolnej činnosti,
innosti, a to:
-

plánu na I. polrok 2021,
2021 schváleného uznesením MsZ zo ddňaa 29.12.2021, č.. 126/2020
126
plánu na II. polrok 2021,
2021 schváleného
váleného uznesením MsZ zo ddňaa 23.6.2021, č.. 68/2021

Kontrolná činnosť
innos bola vykonaná navyše v 6 prípadoch nad rámec plánu kontrolnej činnosti.
innosti.
Subjektmi kontroly v roku 2021 boli:
- Mesto Nová Baňa
- Základná škola Jána Zemana – rozpočtová organizácia
- MŠ Nábrežná – rozpočtová organizácia
- Základná umelecká škola – rozpočtová organizácia
- Mestské lesy Nová Baňa
Baň
- Mestský bytový podnik Nová Baňa
Ba
- Mestská polícia Nová Baňa
Ba
- Technické služby mesta Nová Baňa
Ba a – príspevková organizácia
Súčasťou
Sú
as ou plánov kontrolnej činnosti
innosti boli konkrétne povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 18
zákona č.. 369/1990 Zb. v z.n.p. a to:
-

vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému
závere nému účtu mesta Nová Baňa
Ba a za rok 2020,
ktoré MsZ vzalo dňa 26.05.2021 na vedomie uznesením č.. 50/2021

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
IČO: 320 897

Tel.: 045/6782 800
E-mail:
mail: msu@novabana.sk
www.novabana.sk

VÚB Žiar nad Hronom
č. ú.: 14429422/0200
SK1902000000000014429422
SUBASKBX

Stránkové dni:
pondelok, utorok, piatok:
7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30
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vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu
rozpo tu mesta Nová Baňa
Ba a na roky 2022
20222024, ktoré MsZ vzalo dňa
d a 15.12.2021 na vedomie uznesením č. 154/2021
154
.

Kontrolná činnosť vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta Nová Baňa v roku 2021
Hlavná kontrolórka mesta
sta Nová Baňa
Ba a vykonala v roku 2021 spolu 19 kontrol. Z toho podľa
schválených plánov kontrolnej činnosti
innosti na rok 2021 ukončila
ukon ila zo 7 plánovaných
plánov
kontrolných akcií
celkom 6, pri
pričom
om kontrola zameraná na verejné obstarávanie v príspevkovej organizácií TS
v prvom polroku 2021,, ktorá bola plánovaná v pláne kontrol na II. polrok 2021 je rozšírená o dva
ďalšie roky a zaradená do nového plánu kontrolnej
kontrolnej činnosti
innosti na I. polrok 2022.
2022 Nad rámec
schváleného plánu kontrolnej činnosti
innosti bolo vykonaných 6 kontrol. Kontrola uznesení bola
vykonaná 6 krát a raz bola MsZ predkladaná kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa.
Ba a.
Súhrn vykonaných kontrol v roku 2021:
2021
finan ný prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR v organizáciách MŠ
1. Kontrola Hospodárnosti finančných
Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola, použitých z rozpočtu mesta
Nová Baňa v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
2020
2. Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických
hygienických opatrení proti šíreniu pandémii koronavírusu,
k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa.
zamestnávate
3. Kontrola hospodárnosti a efektivity využitia finan
finančných
ných prostriedkov, ktoré boli schválené pre MŠ
v sume 60 685 Eur v rámci 10. zmeny rozpočtu
rozpo tu mesta na zasadnutí
zasadnutí MsZ dňa 19.11.2020 uznesením
číslo 115/2020.
4. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
innosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo
kúpno-predajných
predajných zmlúv v príspevkovej organizácií Technické služby.
5. Kontrola verejného obstarávania mesta
mest Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020.
2020
6. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej

kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby.
služby
7. Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne od Cintorínskej ulice.
ice.
8. Kontrola verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne.
cintoríne
9. Kontrola verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsB.
Ba a uzatvorené.
uzatvorené
10. Kontrola všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová Baňa
Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
IČO: 320 897

Tel.: 045/6782 800
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www.novabana.sk
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Stránkové dni:
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11. Kontrola uznesenia č. 98/2021.
12. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpo
rozpočtu
tu mesta Nová Baňa
Ba a poskytnutých právnickým a
fyzickým osobám v roku 2020.
2020

13. Kontrola plnenia uznesení
Kontroly boli predkladané na zasadnutia MsZ :
- 24.02.2021
- 28.04.2021
- 23.06.2021
- 22.09.2021
- 24.11.2021
- 15.12.2021.
14. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta počas
po
roka 2021.

-

Kontrola bola predložená na zasadnutie MsZ
24.11.2021.

V prípadoch, ke
keď boli pri kontrole zistené nedostatky z finančnej kontroly bol vypracovaný
Návrh správy o výsledku finančnej
finan nej kontroly, s ktorým bol oboznámený primátor mesta, resp.
riaditeľ rozpočtovej
riadite
rozpo tovej organizácie a zodpovední zamestnanci povinnej osoby (kontrolovaného
subjektu).
V návrhoch správy boli povinnej osobe určené:
ur ené:
- odporúčania
ania a opatrenia, ktoré je povinná osoba povinná prija
prijať za účelom
ú elom nápravy zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin
prí in ich vzniku,
- lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení,
- lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin
prí in ich vzniku.
Po ukon
ukončení
ení lehoty uvedenej ako lehota na predloženie pripomienok ku kontrole zo strany
kontrolovaného subjektu, hlavná kontrolórka vypracovala Správu z kontroly, v ktorej
pripomienky zo strany kontrolovaného subjektu hlavná kontrolórka overila a v prípade
opodstatnenosti zoh
zohľadnila
adnila v Správe z kontroly, ktorú doru
doručila
ila povinnej osobe (kontrolovanému
subjektu)
u) a týmto ddňom
om bola kontrola ukončená.
ukon ená.
Ostatné kontroly
1. Evidencia a kontrola vybavovania sťažností
s ažností a petícií:
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hlavnej kontrolórke boli v roku 2021 doručené 3 sťažnosti, z ktorých boli 2 posúdené ako
opodstatnené a jedna neopodstatnená.
neopodstatn

Iné činnosti
-

Pravidelné zú
zúčastňovanie
astňovanie sa na zasadnutí MsR a MsZ.
Report hlavnej kontrolórky mesta o činnosti zasielaný v pravidelných mesačných
mesa ných
intervaloch poslancom
oslancom MsZ.
Aktívne zverej
zverejňovanie
ovanie dokumentov z činnosti
innosti HK na webe mesta v časti „Hlavný
kontrolór.“
Článok do mestských novín v septembrovom čísle.
Zvyšovanie svojej odbornosti zúčastňovaním sa na seminároch a školeniach.

V Novej Bani 11. 01. 2022

PhDr. Katarína Segetová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
Ba

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
IČO: 320 897

Tel.: 045/6782 800
E-mail:
mail: msu@novabana.sk
www.novabana.sk

VÚB Žiar nad Hronom
č. ú.: 14429422/0200
SK1902000000000014429422
SUBASKBX

Stránkové dni:
pondelok, utorok, piatok:
7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu: ŽoNFP: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová
Baňa“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

PhDr. Lenka Šubová, projektový manažér

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 23. februára 2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
-

-

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7SC71-2021-77 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy z
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt s názvom
„Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa“ (ďalej
len „projekt“)
realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 144 153,70 eur a
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške min. 5% spolufinancovania v sume 7 207,69 eur a zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci

oprávňuje
-

primátora ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP
vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia
predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dôvodová správa
Predkladáme Vám návrh uznesenia na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) - č. IROP-PO7-SC71-2021-77
na projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste
Nová Baňa“ (ďalej len „projekt“).
Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálního rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci
orgán pre IROP
Dátum vyhlásenia výzvy: 06.10.2021
Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokácie, 2.kolo: 17.2.2022
Indikatívna alokácia: 8 600 000 €
Existujúca infraštruktúra verejnej osobnej dopravy v meste Nová Baňa predstavuje celkovo
45 ks autobusových zastávok. Z toho 13 ks je zmodernizovaných, 17 ks chceme týmto
projektom rekonštruovať a zmodernizovať, zvyšných 15 ks plánujeme zmodernizovať
v závislosti od dalších finančných možností.
Predmetom oprávnených aktivít projektu sú tieto presne označené autobusové zastávky:
BUKOVINA – JEDNOTA, BUKOVINA – HÁJENKA, STARÁ HUTA – ŠAJTISKÁ,
STARÁ HUTA – JEDNOTA, DROZDOVO, STARÁ HUTA – HÁJENKA, SUCHÝ MLYN
KVETA – I., KVETA – II., ÚNZ, PALAJOVCI, KÚTOVCI, ÚSTAV, MACOV VŔŠOK,
HAVRAN, DLHÁ LÚKA, TECHNICKÉ SLUŽBY. Uvedené zastávky budú nahradené
novými a súčasťou je aj realizácia nových spevnených plôch v mieste situovania zastávok
v zmysle bezbariérovosti.
Financovanie projektu: výška NFP (95%) v sume 136 946,01 eur, spolufinancovanie vo
výške min. 5% v sume 7 207,69 eur, celkové oprávnené výdavky uvedeného projektu
(95%+5%): 144 153,70 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
V prípade schválenia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok: sa realizácia
projektu uskutoční v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a cieľmi projektu, ktoré sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným PHRSR mesta.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027
– aktualizácia“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

PhDr. Lenka Šubová, projektový manažér

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
PHRSR 2021-2027 - CD

V Novej Bani, dňa 23. februára 2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027
- aktualizácia

Dôvodová správa
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej PHRSR) spolu
s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy
vychádzajúci z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových
skupín a ďalších subjektov, ako aj v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu
s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie a má zásadný význam pre rozvoj mesta.
Vyplýva z legislatívnych podmienok Slovenskej republiky – zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Táto legislatíva
spadá pod Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a podľa nej sa
napĺňa proces nárokovateľnosti externých zdrojov.
Mesto Nová Baňa schválilo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani dňa
29.12.2020 UZN č.131/2020 predmetný dokument.

V roku 2022 pristúpilo k aktualizácii celého dokumentu PHRSR na základe potreby
presnej špecifikácie projektových aktivít a zosúladenia sa s regionálnym dokumentom
PHRSR Banskobystrického samosprávneho kraja v metodickom zmysle tvorby
a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov,
programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa pozostáva
z piatich častí: Analytická časť, Strategická časť, Programová časť, Realizačná časť,
Finančná časť.
Aktualizácia spočívala:
- v doplnení sumárnej tabuľky o vykonaní aktualizácie,
- v analytickej a strategickej časti došlo na základe predložených informácií
v pripomienkovaní k ich zaktualizovaniu, iné informácie sa ponechali s náležitým
odkazom uvedeného citovaného zdroja, ktoré boli spracované externou
spoločnosťou
- v programovej časti došlo k úprave v zjednodušenia názvov špecifikácie opatrení,
úprave a prispôsobeniu merateľných indikátorov, ako aj východiskových
a cieľových hodnôt, doplneniu informačného zdroja o konkrétne zastrešenie
oddelenia MsÚ alebo organizácie mesta,
- v realizačnej časti v tabuľke Akčný plán, ktorá nadväzuje na programovú časť sa
premietli uvedené zmeny, aby informácie korešpondovali,
- vo finančnej časti nastalo doplnenie finančnej tabuľky, vrátane všeobecného
popisu,
- doplnenie 2 príloh: EX-post hodnotenie plnenia predchádzajúceho Programu
rozvoja mesta 2014-2020 a Sumarizácia PHRSR 2021-2027.
Spracovanie aktualizácie dokumentu bolo postavené na princípe partnerstva a
spolupráce so všetkými relevantnými subjektmi a zúčastnenými stranami. Pripomienkoval ho
tím k hospodárskej, sociálnej a environmentálnej prioritnej oblasti (vedenie mesta
a zamestnanci MsÚ, poslanci MsZ, komisie pri MsZ, RO a PO organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ostatné organizácie a podnikateľské subjekty v meste), tím pre koordináciu
a riadenie participatívnej tvorby PHRSR. Do procesu bola zapojená aj verejnosť
prostredníctvom informovania a pripomienkovania dokumentu (4.2.2022-11.2.2022)
uverejneného na webovej stránke mesta a facebookovej stránke mesta. Vznesené
pripomienky boli predložené na posúdenie tímu pre koordináciu a riadenie participatívnej
tvorby a následne zapracované do uvedeného dokumentu.
Na schválenie vám predkladáme finálnu verziu dokumentu Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 – aktualizácia.
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Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHRSR
Názov:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021 - 2027
Územné vymedzenie :
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica, mesto Nová Baňa – ŠÚJ 517097
Územný plán mesta schválený: áno
Dátum schválenia PHRSR:
29.12.2020
Dátum platnosti:
2021 - 2027
Verzia
2.0.
Publikovaný verejne:
30.12.2020

Nová Baňa
Erb

Vlajka

Základné údaje
Kraj:
Okres:
Región:
Poloha:
Nadmorská výška:
Rozloha:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:

Banskobystrický
Žarnovica
Tekov
48°25′28″S 18°38′21″V
442 m.n.m.
61,26 km2
7314 (31.12.2019)
119,39 ob./km2
Nacionále

PSČ
ŠÚJ
EČV
Tel. predvoľba
Adresa:
Web:
E-mail:
Telefón:

968 01
517097
ZC
+421-45
Oficiálne adresy
Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
www.novabana.sk
msu@novabana.sk
045 / 678 28 00
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

Plánovacie obdobie
Schvaľovací orgán
Identifikácia územnej samosprávy, pre
ktorú sa dokument spracováva
Dátum schvaľovania
Dátum schvaľovania pôvodného
dokumentu (len ak ide o aktualizáciu)
Členovia riadiaceho výboru participatívnej
tvorbu PHRSR
Gestor tvorby PHRSR a jeho kontaktné
údaje
Koordinátor tvorby PHRSR a jeho
kontaktné údaje
Tím pre koordináciu participatívnej tvorby
PHRSR
Tím k hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej téme/prioritnej oblasti

Členovia tímov logistickej podpory

Adresa zverejnenia PHRSR na napr.
webovom sídle zadávateľa tvorby
stratégie ( obcí, miest, VÚC)

Nová Baňa
„AKTUALIZÁCIA“
dátum schválenia:
2021-2027
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
Nová Baňa
23.02.2022, Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
29.12.2020
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, PhDr. Lenka Šubová, Ing. Lucia
Beťková, PaedDr. Tatiana Polcová, Pavel Hudec
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1,
968 01 Nová Baňa, primator@novabana.sk, tel.č.: 0905 436 381
PhDr. Lenka Šubová, Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968
01 Nová Baňa, subova@novabana.sk, tel.č.: 045 6782 800
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, PhDr. Lenka Šubová, Ing. Lucia
Beťková, PaedDr. Tatiana Polcová, Pavel Hudec
- vedenie mesta a zamestnanci MsÚ,
- poslanci MsZ,
- komisie pri MsZ
- RO a PO organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- ostatné organizácie a podnikateľské subjekty v meste
- sociálno-ekonomickí partneri
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1,
968 01 Nová Baňa, primator@novabana.sk, tel.č.: 0905 436 381
PhDr. Lenka Šubová, Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968
01 Nová Baňa, subova@novabana.sk, tel.č.: 045 6782 800
www.novabana.sk

Základné východiská procesu tvorby a obsahu
1.1. Inštitucionálne východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry
partnerstiev),
1.1.1. Legislatíva upravujúca tvorbu a
Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
implementáciu PHRSR
predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií
1.1.2. Rozhodovacie kompetencie
v oblasti tvorby a implementácie
PHRSR
1.1.3. Partneri
Dotknutá verejnosť
Hlavní aktéri rozvoja

schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
Občania mesta Nová Baňa, neziskové organizácie, podnikateľské subjekty
pôsobiace v meste
Mesto Nová Baňa
Mestský úrad Nová Baňa
Mestom zriadene a založené organizácie
Podnikateľské subjekty pôsobiace v meste a investori
Obyvatelia mesta

Hlavní sociálnoekonomickí partneri
1.2. Obsahové východiská

Spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Nová Baňa vyplýva z ukončenia platnosti
prechádzajúceho strategického dokumentu, z legislatívnej
povinnosti, ale najmä je dané nutnosťou reflektovať aktuálne
výzvy, problémy a priority v rozvoji mesta s dôrazom na
zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, podnikateľského
prostredia, životného prostredia a vedenia mesta v kontexte
nových prístupov k rozvoju územia (inteligentné, zelené,
udržateľná mestá a pod.) a vplyvov vonkajšieho prostredia,
predovšetkým novej rozpočtovej politiky Slovenskej republiky,
Európskej únie a iných zdrojov financií.
Dokument nadväzuje na nové programové obdobie regionálnej
politiky EÚ a kreovanie nových rozvojových priorít EÚ,
definovanie priorít Agendy 2030.
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Dokument reflektuje aktuálne výzvy a problémy mesta v 10 prioritných
oblastiach samosprávy:
1. INFORMATIZÁCIA MESTA
2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
7. VZDELÁVANIE A ŠPORT
8. KULTÚRA
9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ.
1.2.1. Definícia územia pre spracovanie
PHRSR a územnej štrukturácie
stratégie PHRSR
1.2.2. Relevantné vstupy z nadradených
programových a strategických
dokumentov

1.2.3. Informácia o procese
participatívnej tvorby PHRSR

Katastrálne územie mesta Nová Baňa
Z dokumentov na lokálnej a regionálnej úrovni je v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa zohľadnený
strategický dokument:
- nezrealizované aktivity z Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky
2014-2020,
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023.
Z dokumentov národnej a nadnárodnej úrovne sú zohľadnené
nasledujúce dokumenty:
- Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do
roku 2035
- Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
- Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020;
- Operačné programy na programové obdobie 2014 – 2020:
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra
- Operačný program Ľudské zdroje
- Operačný program Výskum a inovácie
- Operačný program Kvalita životného prostredia
- Integrovaný regionálny operačný program
- Operačný program Efektívna verejná správa
- Agenda 2030
- Spoločný strategický rámec EK
- pripravované materiály Európskej komisie k programovému
obdobiu 2021 – 2027
- Východisková pozícia Slovenskej republiky k politike súdržnosti
Európskej únie po roku 2020
- Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na
programové obdobie 2021 – 2027
- Partnerská dohoda 2021 – 2027 (návrh)
- Operačný program Slovensko 2021-2027(návrh)
Úvod:
06/2021 – 07/2021
Analytická časť:
06/2021 – 07/2021
Strategická časť: 06/2021 – 09/2021
Programová časť: 07/2021 – 09/2021
Realizačná časť: 07/2021 – 09/2021
Finančná časť:
08/2021 – 10/2021
Záver:
08/2021 – 12/2021
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ÚVOD
Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa s výhľadom do
roku 2027 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na
napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Nová Baňa sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom
na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta Nová Baňa, ktorý na základe výsledkov ročného
hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky
Názov dokumentu
2021 - 2027
- pracovníkmi samosprávy,
Forma spracovania
- s pomocou externých odborníkov (spolupráca),
- pracovné skupiny boli zložené z vedenia mesta, zamestnancov MÚ,
- poslanci MsZ boli oslovení elektronickou komunikáciou,
- spracovania PHRSR sa zúčastnili aj RO a PO organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta,
Riadenie procesu spracovania
- súčasťou prieskumu boli aj ostatné organizácie a podnikateľské subjekty v meste,
- zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie sa realizovalo
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo formou www
stránky a elektronicky z dôvodu obmedzení v dôsledku pandémie COVID-19
a s tým súvisiacej nepriaznivej epidemiologickej situácie.
- PHRSR bol spracovaný v priebehu druhej polovice roka 2020
Obdobie spracovania
- harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Financovanie spracovania
- náklady na vlastné spracovanie boli financované z rozpočtu mesta KZ 41.
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHRSR
Harmonogram spracovania PHRSR
Termín
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja (v znení č. 309/2014 Z. z., 378/2016 Z. z., 58/2018 Z. z., 313/2018 Z. z.,
221/2019 Z. z., 134/2020 Z. z.), ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo
všetkých oblastiach života mesta. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného
zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia
plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní
programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy
regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999
(nariadenie o štrukturálnych fondoch).
Formulár č. Ú 7 - Použité participatívne metódy
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Informačné formuláre, tabuľky údajov,
Internetové stránky

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
verejnosti

Zohľadnenie
názorov verejnosti

áno
áno
áno
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Využitie existujúcich médií
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami
Návšteva v dotknutom území
Verejné pripomienkovanie elektronicky
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Riešenie problémov
Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora
Zdroj: vlastné spracovanie

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

áno

áno

áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
áno
áno
áno

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta Nová Baňa je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená
na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych
krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie zdrojov predvstupových
a štrukturálnych fondov).
Východiskové podklady
Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na:

Miestnej úrovni
-

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 2007-2013 a Program rozvoja
mesta na roky 2014-2020, ktorý je strednodobý programový dokument spracovaný na úrovni
mesta,
Program odpadového hospodárstva,
Viacročný rozpočet mesta
Územný plán mesta
Komunitný plán sociálnych služieb

Národnej úrovni
−

−
−
−
−
−

Partnerská dohoda Úradu vlády SR predstavuje Centrálny koordinačný orgán pre fondy EÚ v
podmienkach SR.
Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR - pozičný
dokument identifikuje z pohľadu Európskej komisie hlavné rozvojové potreby s možnosťou
financovania opatrení v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR,
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre
programové obdobie 2021 – 2027,
Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - predstavuje programový dokument SR
pre programové obdobie 2021 – 2027,
Sektorový operačný program, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred určené
sektory,
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja (PHSR BBSK), ktorý je strednodobý programový dokument, je v súlade
s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie
príslušného regionálneho operačného programu

Nadnárodnej úrovni
Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov
Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.
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Implementácia
Implementácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa je zložitý a
náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením všetkých väzieb na strategické a programové
dokumenty SR a EÚ budú zodpovední predstavitelia samosprávy mesta Nová Baňa. Návrh spôsobu
implementácie bude treba dopĺňať v súlade s organizačnou štruktúrou samosprávneho úradu, jeho
kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy, predovšetkým v oblasti nakladania s
finančnými prostriedkami. Pri posudzovaní jednotlivých projektov sme použili procesnú analýzu, ktorej
hlavným cieľom bolo analyzovať proces premeny vstupov pomocou použitia súboru finančných,
ľudských a technologických zdrojov.
Cieľ
Jasne definovaná úloha
Finančná
náročnosť
Zdroje
financovania

Priority
mestského zastupiteľstva

Garant
spracovania

Organizácia pri realizácii

Finančné zabezpečenie
V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (v znení č. 309/2014 Z. z.,
378/2016 Z. z., 58/2018 Z. z., 313/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 134/2020 Z. z.), sa financovanie
regionálneho rozvoja realizuje na troch úrovniach: Na mikroregionálnej úrovni je možné rozvojové
aktivity financovať jedine združovaním zdrojov nižšej úrovne, čiže obcí. Samosprávy nemajú spoločný
zdroj financovania. V súčasnej situácii je možné rozvojové aktivity financovať buď z rozpočtov
jednotlivých obcí v prípade individuálnych projektov alebo združením financií viacerých obcí v prípade
spoločných projektov. V prípade financovania projektov majúcich význam v kontexte priorít celého
kraja zohráva významnú úlohu Banskobystrický samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho
zriaďovateľskej kompetencii. Ďalšími doplnkovými zdrojmi, ktoré možno definovať na úrovni
jednotlivých aktivít sú predovšetkým štrukturálne fondy EU. Ich využitie v rámci jednotlivých aktivít je
možné stanoviť len indikatívne bez určenia výšky požadovanej podpory s cieľom prispieť ku
koordinácií realizácie rozvojových aktivít.
- Pri zostavovaní finančného plánu a zaisťovaní finančnej podpory je potrebné zamerať sa na tie
opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované zo štátneho rozpočtu, alebo nie sú podporované
vôbec.
- Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva podľa zákona číslo
369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
- Na plnenie svojich úloh má mesto okrem finančných prostriedkov poukázaných od štátu v rámci
delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní a poplatkov, zdroje
Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci programovacieho obdobia 2021 - 2027.

Zdroje a dokumenty
V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja jednotlivých
regiónov boli východiskom pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová
Baňa nasledovné strategické dokumenty:

Na úrovni štátu
NUTS I.

Na úrovni
samosprávnych krajov
NUTS II.

Na úrovni mesta NUTS V.
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Podporné materiály
Pri vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa boli použité
aj prognostické údaje vypracované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Hlavnou úlohou prognostických údajov je podporiť vypracovanie tohto programu a zabezpečiť tým
zvýšenie efektívnosti procesov strategického plánovania a kvality tohto dokumentu. Toto zabezpečenie
je dané prepojením Systému strednodobého výhľadu hospodárskeho a sociálneho vývoja a vecnej
roviny strategického plánovania.
Mesto Nová Baňa má nasledovné možnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov na dosahovanie
svojich cieľov a priorít v zmysle stanovených tematických cieľov stratégie Európa 2020 a prioritných
oblastí Pozičného dokumentu:
Partnerská dohoda (ďalej len „PD“), ako obdoba súčasného Národného strategického referenčného
rámca, obsahuje záväzky členského štátu, že pridelené alokácie pre politiku súdržnosti EÚ sa využijú
na implementáciu stratégie Európa 2020. Partnerská dohoda obsahuje aj návrh operačných
programov.
Operačné programy (ďalej len „OP“) sú hlavným riadiacim nástrojom pre využívanie fondov EU. Na
zabezpečenie naplnenia cieľov stratégie Európa 2020 vypracovala EK tzv. „kondicionality“, t.j.
podmienky, ktoré musia členské štáty splniť, jednak sú to podmienky ex ante, ktoré musia byť
zavedené pred poskytnutím prostriedkov z fondov, ako aj podmienky ex post, podľa ktorých bude
uvoľnenie dodatočných prostriedkov z fondov závisieť na výkonnosti a dosahovaní cieľov stratégie
Európa 2020.
Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020:
1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a
kvality;
3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora (v
prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH);
4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;
6) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov;
7) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach;
8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;
9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
10) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;
11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.
Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:
- podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
- infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
- rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
- trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
- moderná a profesionálna verejná správa
Priority stanovené v Pozičnom dokumente boli použité ako podklad pre prípravu najdôležitejších
strategických dokumentov SR pre čerpanie fondov EU: Partnerskej dohody a operačných programov.
Iné možnosti externého financovania:
Dotácie úradu vlády SR
Dotačné schémy jednotlivých ministerstiev
Švajčiarsky finančný mechanizmus
Nórske fondy
Envirofond
Iné fondy
Nadácie
Inštitúcie a organizácie poskytujúce grantové schémy (napr. banky, veľkoobchodné reťazce...)
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Uplatnenie integrovaného prístupu
rozmer - 1
Rôzne aspekty života miest – environmentálny, hospodársky, sociálny a kultúrny – sú vzájomne
prepojené a úspech v rozvoji samosprávy možno dosiahnuť len prostredníctvom integrovaného
prístupu. Opatrenia týkajúce sa fyzickej obnovy sa v PHRSR skombinovali s opatreniami na podporu
vzdelávania, hospodárskeho rozvoja, sociálneho začleňovania a ochrany životného prostredia.
Predpokladom toho je rozvoj silných partnerstiev medzi miestnymi obyvateľmi, občianskou
spoločnosťou, miestnym hospodárstvom a rôznymi úrovňami správy. Takýto prístup je osobitne
dôležitý v súčasnosti vzhľadom na vážnosť problémov, pred ktorými momentálne samospráva stojí.
Tieto problémy siahajú od konkrétnych demografických zmien cez dôsledky hospodárskej stagnácie v
súvislosti s tvorbou pracovných miest a sociálnym pokrokom až po dôsledky zmeny klímy. Reakcia na
tieto problémy bude mimoriadne dôležitá na dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej
spoločnosti.
rozmer – 2
PHRSR mesta Nová Baňa integruje všetky dokumenty na miestnej úrovni ako aj ciele a priority
národných strategických dokumentov a dokumentov EÚ. PHRSR mesta Nová Baňa 2021 - 2027
integruje a nadväzuje na Koncepciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa, ÚPD
mesta, viacročný rozpočet. PHRSR mesta vychádza a integruje strategické dokumenty na národnej
úrovni ako Partnerská dohoda, ktorá určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov
EÚ.
rozmer – 3
Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese spracovania strategického dokumentu, kde boli
zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v rámci pôsobnosti mesta, mimovládne organizácie,
záujmové skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty, mesto a jeho jednotlivé orgány: poslanci MsZ,
primátor, komisie. Integrovaný prístup bol uplatnený v prípravnej fáze spracovania PHRSR,
prostredníctvom dotazníkového prieskumu pri jednotlivých skupinách. Následne bol integrovaný
prístup uplatnený v rámci schvaľovacej fázy PHRSR, kde bol návrh dokumentu zaslaný
zainteresovaným skupinám na záverečnú úpravu, doplnenie a odsúhlasenie.
rozmer – 4
Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia jednotlivých priorít a cieľov.
Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných. Verejné zdroje uplatňujú
integrovaný prístup z hľadiska horizontálneho ako aj vertikálneho. Z horizontálneho hľadiska
predstavuje kombinovanie viacerých možných zdrojov EÚ (Operačných programov). Z vertikálneho
hľadiska sú integrované zdroje EÚ, úrovne SR, VÚC a nakoniec na najnižšej úrovni miestnej
samosprávy.
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Fázy strategického plánovania a definovanie zodpovednosti
1. Príprava prostredia
Zodpovednosť:
- primátor mesta,
- prednosta

2. Vytvorenie riadiacej
štruktúry pre strategické
plánovanie

3. Porozumenie
problémom v meste
Zodpovednosť:

Zodpovednosť:
- primátor mesta,
- prednosta

6. Realizácia Programu
hospodárskeho a
sociálneho rozvoja

-

primátor mesta,
prednosta,
RO a PO organizácie,
obyvatelia

5. Stratégia rozvoja mesta

Zodpovednosť:
- primátor mesta,
- prednosta,
- poslanci MsZ

Zodpovednosť:

4. Návrh rozvoja mesta a
mestských častí

- primátor mesta,
- prednosta

Zodpovednosť:
- primátor mesta,
- prednosta,
- poslanci MsZ

7. Monitorovanie
Zodpovednosť:

8. Hodnotenie
- primátor mesta,
- prednosta,
- poslanci MsZ

1

2

3

4

5

6

Zodpovednosť:
- primátor mesta

Vyvolanie dopytu v meste Nová Baňa.
Sformovanie prvotnej pracovnej skupiny.
Určenie, koho je treba do prípravy PHRSR zapojiť.
Spôsob oslovenia a prizvania ďalších účastníkov – dotazníkový prieskum.
Príprava informačnej stratégie.
Zapojenie všetkých účastníkov procesu.
Vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry pre spracovanie PHRSR.
Stanovenie pravidiel rokovania riadiacej štruktúry.
Predstavenie cieľov, záujmov a potrieb všetkých účastníkov.
Vytvorenie a zverejnenie mechanizmov pre aktívnu spoluúčasť verejnosti.
Uskutočnenie analýzy potrieb a zhodnotenie existujúcich zdrojov.
Zhodnotenie silných a slabých stránok mesta.
Vymenovanie príležitostí a rizík a naznačenie trendov pre rozvoj mesta v jednotlivých oblastiach.
hlavné hodnoty, ktoré tvoria jej základ a ktoré určia pri spracovaní PHRSR smer, ktorým sa budú jednotlivé oblasti uberať,
cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a priority rozvoja,
prekážky, ktoré bude nutné prekonať pri rozvoji,
regionálne aj nadregionálne zdroje, ktoré je možné využiť na rozvoj.
Plán postupných krokov a úloh na dosiahnutie stanovených cieľov a priorít.
Systém sledovania realizácie PHRSR.
Spracovanie konečnej verzie PHRSR.
Predloženie textu PHRSR na pripomienkovanie verejnosti.
Schválenie PHRSR zastupiteľstvom.
Uskutočňovanie plánu.
Ročné vyhodnocovanie plánu.
Informovanie verejnosti o uskutočňovaní PHRSR.
Priebežné vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov.
Nástroje umožňujúce uskutočniť zmeny v pôvodnom PHRSR.

Zdroj: Woleková, Mezianová, 2004, s.14 – 17.
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2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA
Z hľadiska administratívneho členenia je mesto súčasťou okresu Žarnovica súčasťou Vyššieho
územného celku Banská Bystrica.
Základná charakteristika mesta Nová Baňa (k 31.12.2019)
Kód mesta
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka –o meste - rok
Nadmorská výška mesta v m
Celková výmera územia mesta [km2]
Hustota obyvateľstva na km2
Počet obyvateľov k 31.12.2019
Zdroj: ŠÚ SR

517097
Žarnovica
Banskobystrický
mesto
968 01
+421-45
1337
442
61,26
119,39
7314

Na základe údajov zo Štatistického úradu za rok 2019 sa počtom obyvateľov 7 314 zaraďuje mesto do
kategórie menších mestských sídel. V okolitej sídelnej štruktúre existujú menšie až stredne veľké
vidiecke obce, ktoré sú združené v mikroregióne Nová Baňa. Poslaním mikroregiónu je všestranná
podpora rozvoja územia, iniciovanie aktivít v oblasti cestovného ruchu, hlavne so zameraním na
vidiecky turizmus a agroturistiku, zachovanie a ochrana miestneho kultúrneho dedičstva, zveľadenie
prírodných a krajinných hodnôt, oživovanie miestnych tradícií a zvykov a podobne. Mikroregión Nová
Baňa má rozlohu 23 600 ha a tvoria ho katastrálne územia mesta Nová Baňa a priľahlých obcí Hronský
Beňadik, Orovnica, Tekovská Breznica, Brehy, Voznica, Rudno nad Hronom, Veľká Lehota a Malá
Lehota. Pri vstupe do mikroregiónu z juhozápadnej strany pri obci Hronský Beňadik sa návštevníkovi
otvára úplne iná scenéria krajiny. Roviny a mierne pahorkatiny vystriedajú bohato členité listnaté lesy
prudko klesajúce do údolia rieky Hron (KPSS, 2019, s.12).
2.1 HISTÓRIA MESTA
Historický vývoj starobylého slobodného kráľovského banského mesta Nová Baňa odráža počiatky
ťažby drahých kovov, jeho postupný rast a premeny 40. roky 20. storočia. Najstaršie stopy osídlenia
tejto lokality vedú k neskorej dobe kamennej, na čo poukazujú archeologické nálezy kamenných
sekeromlatov z "Mlynárovho vrchu". Známy ojedinelý nález bronzového sekeromlatu z "Janíkových
zemí" je zo strednej doby bronzovej (okolo roku 1 500 pred n.l.). Dokladom obchodných kontaktov
tejto oblasti v dobe rímskej sú nálezy mincí, datovaných do 2. a 3. stor. n.l. Súčasťou reťaze
výšinných opevnených hradísk, chrániacich cestu Pohroním v nepokojnom poveľkomoravskom období
a v intenciách vznikajúceho uhorského štátu je "Zámčisko" neďaleko Novej Bane. Toto rozsiahle
hradisko, majúce pravdepodobne útočištný charakter, bolo opevnené mohutným valom a priekopou,
ktoré sú dodnes v teréne viditeľné. Pred rokom 1337, z ktorého pochádza najstaršia písomná zmienka
o osade Seunich - neskoršej Novej Bane, narazili na tomto území ťažiari z Pukanca na zlato. Najväčší
rozmach baníctva a stredovekého mesta je zaznamenaný v 2. polovici 14. storočia, kedy sa Nová Baňa
zaradila medzi sedem hornouhorských banských miest. Po krátkej epoche rozkvetu, zažíva však
mesto, vtiahnuté do víru vnútorných nepokojov v Uhorsku a protitureckých vojen jednu ranu osudu za
druhou - zničenie mesta Turkami v roku 1664, stavovské povstania a morovú epidémiu, ktoré mesto v
17. storočí takmer vyľudnili. Problémy spodnej vody v baniach negatívne pôsobili i na ďalší rozvoj
baníctva. Zatopené banské diela mal zachrániť atmosférický ohňový stroj, zostrojený v roku 1722
anglickým konštruktérom Isaacom Potterom (model stroja sa nachádza v Pohronskom múzeu v Novej
Bani). Bol to prvý parný stroj na Európskom kontinente. V roku 1723 tu vzniká účastinná spoločnosť
na ťažbu zlata. Striedajúc úspechy s neúspechmi pokračovali ťažiari v ťažbe do roku 1887, kedy boli
tunajšie bane pre nerentabilnosť zatvorené osné žily. Zo vzrastu počtu mlynov na drvenie rudy možno
usudzovať, že boli veľmi výnosné, čo napomohlo pretvoreniu pôvodnej osady na aglomeráciu
mestského typu. V roku 1345 získala postavenie slobodného kráľovského a banského mesta a
postupne dostala i výsady: právo trhu, právo meča, míľové právo. Z hľadiska správnej organizácie sú
dôkazom vlastnej samosprávy listiny z rokov 1345, 1346 a 1347. Členovia mestskej rady sú doložení v
mandáte Ľudovíta I. z 8. septembra 1345. Metačná listina, v ktorej sú vyznačené chotárne hranice
mesta, pochádza z roku 1355. Prvá listina s privesenou pečaťou vydaná mestom je z roku 1348. Už od
14. storočia bolo mesto známe výrobou mlynských kameňov, zručnými remeselníkmi (vynikali hrnčiari,

12

Progra m hospodárskeho r ozvo ja a sociálneho
Progra movacie obdobie 2021 – 2027

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

obuvníci, kováči, krajčíri), ľudovými rezbármi, výrobcami domáceho a poľnohospodárskeho náradia a
bohatou úrodou kvalitného ovocia. V neďalekej Starej Hute vznikla v roku 1630 jedna z najstarších
uhorských sklární. Modernejší priemysel sa začal rozvíjať až v roku 1907, vybudovaním sklárne v
Novej Bani. Starobylú minulosť mesta dodnes pripomínajú stavebné pamiatky - kostol Narodenia
Panny Márie (farský) z 2. polovice 14. storočia, kostol sv. Alžbety a špitál z roku 1391. Devätnáste
storočie zanechalo mestu klasicistický kostol sv. Kríža na Kalvárii (1826), neskoroklasicistické súsošie
najsv. Trojice (1847) a neogotickú pútnickú kaplnku Panny Márie v Kohútove (1863)
(https://www.novabana.sk/samosprava/mesto-nova-bana/historia?highlight=WyJoaXN 0XHUwMGYzc
mlhIl0=, 20.9.2020).
Vymedzenie územia
Mesto Nová Baňa sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu R1 Trnava – Banská Bystrica. Ďalším
dopravným spojením je železničná trať č. 150 Zvolen – Nové Zámky, pravidelné diaľkové a prímestské
autobusové spoje. Z hľadiska administratívneho členenia patrí mesto Nová Baňa do Banskobystrického
samosprávneho kraja a okresu Žarnovica. V rámci okresu predstavuje vyvážený protipól okresnému
mestu Žarnovica. Mesto Nová Baňa sa nachádza na strednom Slovensku, v juhozápadnej časti
Banskobystrického samosprávneho kraja. Leží v kotline medzi dvoma pohoriami Pohronský Inovec a
Štiavnické vrchy, ktoré oddeľuje rieka Hron. Dominantným pohorím tejto oblasti je Pohronský Inovec
(901 m n. m.), ktorý sa rozprestiera medzi Tríbečom a Štiavnickými vrchmi. Nadmorská výška mesta
je 221 m n. m. Kataster mesta je veľmi rozsiahly, pretože k nemu patrí aj niekoľko osád a má aj veľký
počet pomerne rozľahlých chotárnych častí. Jedinečnosťou novobanských vrchov je ich členitosť.
Typickým prvkom tejto oblasti sú štále, roztrúsené usadlosti v okolí mesta. Mestu patria rozsiahle
osady, ktoré sa svojim vznikom viažu k začiatkom uhliarstva a drevorubačstva v tejto oblasti (KPSS,
2019, s.12).
2.2 PRÍRODNÉ POMERY
Geomorfológia
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, Atlas SSR, 1980) patrí riešené územie v
rámci Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpát, provincie Západné Karpaty, subprovincie
Vnútorné Západné Karpaty, do oblasti Slovenského stredohoria. Takmer celá časť k. ú. Novej Bane sa
nachádza v geomorfologickom celku Pohronský Inovec. Z juhu do územia zasahujú Štiavnické vrchy.
Na k.ú. Nová Baňa sa stretajú Karpatská podsústava s Panónskou panvou. Územie sa nachádza v
pohorí Pohronský Inovec, konkrétne v podcelkoch Veľký Inovec a Vojšín. Reliéf tu plynulo prechádza
od planinového až po hornatinový. Geologickú stavbu vytvárajú najmä neogénne vulkanity (najmä
propylitizované, pyroxenické a anfibolicko-pyroxenické andezity), z ktorých vznikli aj lávové prúdy a
efuzívne komplexy stratovulkánov.
Novobanská kotlina
Novobanská kotlina je geomorfologickou časťou Župkovskej brázdy. Leží v jej južnej časti, v okolí
mesta Nová Baňa v žarnovickom okrese. Kotlina sa nachádza na južnom okraji pohoria Vtáčnik, v
podcelku Župkovská brázda. Leží v širšom okolí mesta Nová Baňa, na oboch brehoch Novobanského
potoka. Severným a východným smerom pokračuje krajinný celok časťou Župkovská vrchovina a
podcelkom Raj, južný okraj klesá do údolia Hrona, kde leží Breznické podolie, geomorfologická časť
Štiavnických vrchov. Na západe susedí Pohronský Inovec podcelkami Veľký Inovec a Vojšín. Zo severu
na juh k Hronu preteká územím kotliny Novobanský potok, ktorý tu priberá viaceré menšie vodné
toky, medzi nimi Starohutiansky, Zajačí, Kyzový či Suchý potok.
Geologické pomery
Považský Inovec spadá pod Neogénne vulkanity vystupujúce najmä v oblasti stredného, južného a
východného Slovenska. Sú súčasťou rozsiahlejšieho vulkanického areálu karpatského oblúka a
panónskeho bazénu. Ich sa spája s procesmi subdukcie a zaoblúkovej extenzie v priebehu
neogénneho vývoja karpatského oblúka. Stredno až vrchnomiocénne (16,5 - 9 miliónov rokov)
alkalicko-vápenaté vulkanity orogénneho typu sú reprezentované multimodálnou asociáciou od
bazaltov po ryolity - prevládajú intermediálne pyroxenické, amfibolicko-pyroxenické, pyroxenickoamfibolické a biotiticko-amfibolické andezity a kyslé ryodacity a ryolity. Vulkanity sa vyvýjali na súši,
resp. v plytkomorskom prostredí. Pre andezitové vulkanity je charakteristická stratovulkanická stavba
striedajúcich sa lávových prúdov, hyaloklastických brekcií, pyroklastických brekcií, tufov a hrubých
epiklastických brekcií, ktorá v distálnej zóne prechádza do komplexov epiklastických konglomerátov a
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pieskovcov. V centrálnej zóne stratovulkánov erózia odkryla subvulkanické úrovne s intruzívnymi
telesami dioritov, granodioritov a dioritových až granodioritových porfýrov sprevádzaných prejavmi
hydrotermálnych premien a rudnej mineralizácie. Synvulkanická extenzia v oblasti stredoslovenských
neovulkanitov sa prejavila vývojom vulkanotektonických grábenov sprevádzaných aktivitou
bazaltických andezitov a diferencovaných hornín kyslejšieho zloženia. Pre kyslé andezity, dacity,
ryodacity a ryolity je charakteristická forma extruzívnych dómov a krátkych lávových prúdov,
sprevádzaných akumuláciami hrubých brekcií a tufov, vo väčšej vzdialenosti a v morskom prostredí
tiež epiklastických konglomerátov a pieskovcov. Pliocénne až kvartérne (8 - 0,1 miliónov rokov)
alkalické vulkanity v oblasti južného a stredného Slovenska sú reprezentované najmä alkalickými
olivinickými bazaltami a nefelinickými bazanitmi, ktoré vystupujú vo forme dajok, nekov, maarov,
diatrém, troskových kužeľov a lávových prúdov. Najmladším prejavom vulkanizmu s vekom okolo 130
000 rokov je vulkán Pútikov vŕšok pri Novej Bani (http://www.infovek.sk/predmety/
geologia/index.php?k=7, 10.5.2015).

Geologický vývoj
Celé okolité územie zaberajú neogénne vulkanity (sopečné horniny) súvislým celkom pohoria
Pohronský Inovec. Okrem toho sa neogénne sopečné horniny vyskytujú medzi sedimentmi susedných
panví a kotlín. Pohronský Inovec sa vyvíjal na kryštalinicko-prvohorno-druhohornom podklade
základných tektonických jednotiek vnútorných Karpát. Pritom však väčšiu časť podkladu tvoria
veporidy. Keďže v období pred neogénnym vulkanizmom bolo opisované územie suchou zemou,
utvárali jeho morfológiu erózne činitele. Ako vyplýva z výsledkov geofyzikálnych výskumov a hlbinných
vrtov, je reliéf podložia stredoslovenských mladých sopečných hornín veľmi členitý. Je tu niekoľko
depresií, kotlín (často pod sopečnými masívmi), ktoré sú oddelené vyvýšenými chrbtami. Výškové
rozdiely v povrchu podložia dosahujú v extrémnych prípadoch až 2000 m. Aj predneogénna erózia
bola veľmi silná, takže na veľkých priestoroch obnažila až kryštalinikum. Mladšie útvary, ako
druhohory alebo eocénne sedimenty, sa zachovali len v zníženinách alebo kotlinách. Na začiatku
neogénu vniklo do okrajových častí more a začali sa tu ukladať sedimenty, na iných miestach boli v
zníženinách zasa jazerá. Preto sa sopečný materiál ukladal tak na suchej zemi, ako aj vo vode.
Sopečné pohoria nevznikli naraz, ale utvárali sa postupne počas celého neogénu. Medzi jednotlivými
sopečnými fázami boli niekedy veľké časové odstupy, v ktorých erózia rozhlodávala predtým vytvorené
sopečné horniny. Nakoniec sa však predsa navŕšili masy sopečného materiálu, z ktorého eróziou
vznikli jednotlivé pohoria. Tieto pohoria majú väčšinou stratovulkanickú stavbu - stavbu zvrstvených
sopiek, čo znamená, že sa v nich striedajú výlevy láv s polohami pyroklastík, t. j.: sypkého
vyvrhnutého materiálu (tufov, aglomerátov). Prvé prejavy neogénnej sopečnej činnosti sa začali v
burdigale, keď sa na našom území väčšinou uložili ryolitové tufy vyvrhnuté zo sopiek v severnom
Maďarsku. V týchto tufoch sú časté odtlačky rastlín a prekremenených kmeňov stromov. V helvéte nie
je na našom území známa sopečná činnosť. V spodnom tortóne nastáva oživenie sopečnej činnosti v
dôsledku tektonických pohybov po zlomoch SZ-JV, prípadne po zlomoch SV-JZ. Bola to prvá
andezitová fáza, počas ktorej sa vyliali amfibolicko-biotitické andezity a hyperstenické andezity a ich
tufy vo východnej časti Podunajskej nížiny. Na území stredoslovenských vulkanitov vznikli amfibolickopyroxenické andezity s granátmi, ktoré vytvárali nápadné kopy. V uvedenom období bola táto oblasť
súšou, a preto bolí andezity hneď rozrušené a rozplavované. Na začiatku vrchného tortónu sa začína
druhá ryolitová fáza. Patria sem granátické ryolity a ich tufy. Táto sopečná fáza poskytla málo
vulkanického materiálu. Koncom vrchného tortónu sa začína druhá andezitová fáza, najmohutnejšia a
najdôležitejšia, lebo počas nej vznikla hlavná masa stredoslovenských sopečných pohorí. Jej
maximálna aktivita sa odohrala v ústrednej časti územia, kde v tom období boli oživené zlomy smeru
SZ-JV a SV-JZ a ako nové vznikali zlomy smeru S-J. Prejavila sa jednak bohatou sopečnou činnosťou,
jednak širokou škálou petrografických typov andezitov. Prvé výbuchy sa odohrávali v jazernatej
krajine. Ich materiál bol roznesený na veľké plochy čiastočne í vodou, takže sa vyskytuje aj v štrkoch
naspodku sopečného komplexu. Striedaním sopečných výbuchov a výlevov sa navŕšili zvrstvené sopky,
tvorené v najvyšších partiách pyroxenickými andezitmi. Medzi jednotlivými sopkami boli tabule
pyroklastík, t. j, sypkého materiálu vyvrhnutého výbuchom. Koncom tohto obdobia sa jazerá zaplnili
pyroklastickým materiálom a územie sa zdvihlo, takže sa produkty sopečnej činnosti ukladali na suchej
zemi ako tufy. Nesúvislé, ale objemovo mocné sopečné vyvrženiny prevládajú nad lávami. často sa
vyskytujú balvanovité tufy, chaoticky nakopené z hustých mračien obrovských explózií. Súčasne však
prebiehali pohyby podľa zlomov smeru S-J, ktoré rozčlenili oblasť na sústavu hrastí a priekopových
prepadlín. Takto boli dané základy na neskoršie rozčlenenie povrchu jednotnej oblasti na jednotlivé
pohoria. Zakončenie tejto sopečnej fázy sprevádzala silná povulkanická čínnosť. Patrí k nej
predovšetkým premena andezitov - propylitizácia. Aj vznik polymetalických t, j. obsahujúcich viac
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kovových rudných žíl z horúcich hydrotermálnych roztokov spôsobila povulkanická činnosť.
Metasomatické ložiská vznikali pri prenikaní roztokov starším uhličitanovým súvrstvím, Hydrotermálne
roztoky nahradili vápence galenitom. Pri Vyhniach vznikli na stykoch s vápencami ložiská magnetovca.
Po druhej andezitovej fáze nasledovala začiatkom sarmatu tretia andezitová fáza, počas ktorej sa
vyliali amfibolicko-biotitické andezity a vytvorili komíny dacitov. Sopečná činnosť tejto fázy je viazaná
najmä na strednú časť stredoslovenských neovulkanitov. Ešte v sarmate dochádza k tretej ryolitovej
fáze. Je takisto viazaná na zlomy smeru S-J v strednej časti neovulkanitov. V pliocéne dochádza znovu
k tektonickým pohybom, pri ktorých sa otvorili nové hlboké trhliny, výstupové dráhy pre finálny
(záverečný) vulkanizmus. Prípravnou fázou finálneho vulkanizmu boli erupcie bazaltoidných andezitov.
Začiatok finálneho vulkanizmu, za ktorého vznikli čadiče, alkalické čadiče a ich tufy, sa kladie do
vrchného pliocénu. Vyskytujú sa sporadicky v oblasti stredoslovenských vulkanitov, kde prerážajú
staršie sopečné horniny. Finálny vulkanizmus pokračoval až do začiatku štvrtohôr, ako na to poukazujú
skameneliny cicavcov v čadičových tufoch pri Hajnáčke alebo uloženie čadičov na najnižšej hronskej
terase
na
okolí
Brehov
pri
Novej
Bani
(http://www.mineraly.sk/files/lok/301400/373_slovgeo_stred_neovulkanity_1.htm, 10.4.2015).
Geologická stavba
Pohronský Inovec
Na severozápadnom okraji pohoria sa ponára pod neovulkanity melafýrová séria chočského príkrovu,
miestami i krížňanský príkrov. Na úpätí Inovca severne od Čaradíc vystupuje z podložia aj melafýrová
séria, ktorú zistili vrtmi severozápadne od Obýc a pri Veľkej Lehote. Je preto pravdepodobné, že v
podloží neovulkanitov sa tu vyskytuje najmä chočský príkrov, a to jeho melafýrová séria. Stavba
Inovca je podobná Vtáčniku. Aj tu majú prevahu produkty druhej andezitovej fázy. Sú však určité
rozdiely v zastúpení jednotlivých typov hornín. V pyroklastikách prevláda miešaný typ, usadený vo
vodnom aj v suchozemskom prostredí. Pyroklastiká usadené len na súši sú málo rozšušené a
vyskytujú sa len vo vrcholovej časti Veľkého Inovca. Pyroxenické andezity sú tu väčšmi zastúpené ako
vo Vtáčniku. Medzi Novou Baňou a Veľkou Lehotou, ako aj severovýchodne od Obýc, sa vyskytujú
amfibolicko-biotitické andezity a ich tufy tretej andezitovej fázy. Pri Novej Bani vystupuje teleso
ryolitov tretej ryolitovej fázy (http://www.mineraly.sk/files/lok/301-400/378_slovgeo_pohr_inovec
.htm, 10.10.2020).
Štiavnické vrchy
Štiavnické vrchy v prevažnej časti budujú produkty vulkanickej aktivity bádensko-sarmatského veku
štiavnického stratovulkánu. Do oblasti Novej Bane vstupujú z juhovýchodnej strany. V jeho
centrálnej časti vystupuje hodrušsko-štiavnická hrasť (sklenoteplický ostrov). V severozápadnej časti
sa produkty štiavnického stratovulkánu stýkajú a sú sčasti aj prekryté mladšími komplexmi
stratovulkánu Vtáčnika, na severe sú poklesnuté a pochované pod mladšími sedimentami Žiarskej
kotliny. Na východe sú horniny štiavnického stratovulkánu v zložitom styku a sčasti prekryté
horninovými komplexmi Kremnických vrchov. Pri severovýchodnom okraji v oblasti Pliešovskej kotliny
hraničí štiavnický stratovulkán s produktmi Javoria. Na juhovýchodnom okraji styku s Krupinskou
planinou je stratovulkanická stavba štiavnického stratovulkánu v komplikovanom styku s okrajmi
čelovského pyroklastického vulkánu a v jej podloží s produktami extruzívnej aktivity
spodnobádenského veku vinickej formácie. Predvulkanické podložie tvoria horniny kryštalinika,
paleozoika, mezozoika, paleogénu a v obmedzenom rozsahu sedimenty spodného miocénu. V
prostredí neovulkanických hornín povrchové odkryvy podložia tvoria “ostrovy”, ktoré predstavujú
vrcholové časti hrasťových štruktúr a elevácií. Najrozsiahlejší odkryv predvulkanického podložia je v
centrálnej až západnej časti hodrušsko-štiavnickej hraste na ploche cca 200 km2. Horninový komplex
tu reprezentujú v povrchových odkryvoch granitoidy v podobe vyhnianskej drvenej žuly a kryštalické
bridlice, zastúpené sillimanitovo-biotitickými ortorulami a sericiticko-chloritickými bridlicami. Komplex
bol pričlenený k severnému pásmu veporíd (Andrusov, 1958), k ľubietovskej zóne (Fusán et al.,
1969). Štiavnický stratovulkán svojou plochou vyše 2 000 km2, predstavuje najrozsiahlejšiu vulkanickú
štruktúru vnútorných Západných Karpát. Stratovulkán je charakteristický vývojom diferencovaného
intruzívneho komplexu, vznikom kaldery a v závere vývojom hrasťovej štruktúry v rámci kolapsovanej
kaldery. Vývoju stratovulkánu v období spodného bádenu predchádzala aktivita extruzívneho
vulkanizmu hyperstenicko-amfibolických andezitov s granátom (extruzívne dómy a brekcie). Eruptívne
centrá boli situované pri okrajoch vznikajúcich grabenovo-hrasťových štruktúr. Extruzívna aktivita v
južnej časti regiónu prebiehala v submarinnom prostredí po transgresii spodnobádenského mora a v
strednej až severnej oblasti v suchozemskom, prípadne fluviálno-limnickom prostredí.
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Nerastné suroviny
Geologická stavba a vývoj oblasti s dominantným zastúpením neovulkanitov vytvorila podmienky pre
vznik pestrej škály rudných a nerudných surovín. Na kontaktno-metasomatické a hydrotermálne
procesy sa viažu výskyty a ložiská rúd železa, medi, olova, zinku, striebra a zlata, taktiež ložiská a
výskyty nerudných surovín, ako sú sekundárne trachyty, kvarcity, pyrofylity a kaolinity. Na premeny
ryolitových tufov sú viazané ložiská zeolitov, kaolínu a bentonitov. Extrúzie a lávové prúdy andezitov a
ryolitov sú zdrojom dekoračného a stavebného kameňa. Sklovité okrajové časti ryolitových extrúzií a
dómov sú zdrojom perlitu. Ložiská a výskyty limnokvarcitov, diatomitov, lignitu, žiaruvzdorných ílov a
tehliarskych surovín sú viazané na sedimentáciu v intravulkanických panvách. Ťažba štrkopieskov a
pieskov je viazaná na deltové sedimenty “Prahrona” a recentné štrkové akumulácie Hrona.
Zo surovinového hľadiska majú v súčasnosti najväčší význam nerudné suroviny. Rudné nerastné
suroviny sa viažu v Štiavnických vrchoch na neogénne vulkanity štiavnického stratovulkánu, príp. s
nimi spojené subvulkanické intruzívne komplexy (http://chkostiavnickevrchy.sopsr.sk/priroda/prirodnepomery/, 15.9.2020).
Pôdne pomery
V katastrálnom území mesta Nová Baňa sú zastúpené pôdne typy a subtypy typické pre podhorskú a
horskú oblasť. Zastúpené sú: Fluvizem – fluvizem modálna a subtyp fluvizem glejová, Kambizem –
kambizem modálna a subtypy kambizem pseudoglejová a kambizem luvizemná. Sú veľmi skeletnaté,
plytké preto sú na nich väčšinou pasienky, Andozem – sa vyvinula na malých plochách na zvetralinách
neovulkanitov a ich pyroklastík. Najkvalitnejšia pôda v katastri mesta je fluvizem pseudoglejová až
pseudoglej luvizemný. Vytvoril sa na nekarbonátových pôdotvorných substrátoch na svahoch pohoria
Pohronský Inovec, v miestach pravidelne premývaných vodami, preto aj pokrýva pahorkatinnú časť.
Tieto pôdy sú využívané predovšetkým ako poľnohospodárska orná pôda. Druhú kategóriu pôd v
Novej Bani tvoria pôdy vhodné na striedavé polia. Sem spadajú všetky pseudogleje typické na
sprašových a polygénnych hlinách, stredne ťažké so skeletom aj bez skeletu. Podobne sem patrí glej
stredne ťažký, ťažký až veľmi ťažký. Do tejto kategórie patria aj pôdne jednotky z prvej kategórie so
zhoršenými vlastnosťami (glejový subtyp, zvýšená svahovitosť, zrnitostne menej kvalitné).
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj štruktúry pôdneho fondu v meste Nová Baňa od roku 2009.
Výmera územia v ha.
2009
Celk. výmera úz. mesta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62 6 125,62

Poľnohosp. pôda - spolu 1 981,26 1 979,24 1 978,47 1 977,49 1 976,06 1 975,26 1 972,50 1 969,97 1 968,32 1 967,11 1 963,87
- orná pôda

169,56

166,84

165,89

164,75

164,29

163,04

160,83

159,25

159,00

158,57

155,83

- chmeľnica

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

- vinica
- záhrada
- ovocný sad

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

170,00

168,87

170,35

168,10

167,36

167,51

167,62

167,89

169,22

169,93

170,20

94,45

94,35

93,55

92,91

92,79

92,25

89,09

88,51

88,47

87,89

87,57

- trvalý trávny porast

1 547,12 1 549,04 1 548,55 1 551,59 1 551,49 1 552,32 1 554,83 1 554,18 1 551,50 1 550,59 1 550,14

Nepoľnoh. pôda - spolu

4 144,36 4 146,39 4 147,15 4 148,13 4 149,56 4 150,36 4 153,12 4 155,65 4 157,30 4 158,51 4 161,75

- lesný pozemok

3 607,04 3 607,01 3 606,97 3 606,97 3 606,97 3 606,97 3 606,84 3 606,66 3 607,34 3 607,32 3 607,32

- vodná plocha

69,59

69,06

69,06

69,06

69,06

69,06

67,85

67,85

67,85

67,86

67,86

362,66

363,82

364,39

365,04

366,21

366,83

372,72

374,20

374,74

375,82

376,40

105,07
106,49
106,73
107,06
- ostatná plocha
Zdroj: 20.10.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

107,32

107,50

105,71

106,95

107,37

107,51

110,17

- zast. plocha a nádv.
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2019
6%

2% 3%0%3%

1%

6%

2%

2% 3% 0%3%

1%

1%

- orná pôda

- orná pôda
- chmeľnica

25%

- chmeľnica

25%

- vinica

- vinica

- záhrada

- záhrada

- ovocný sad

- ovocný sad

- trvalý trávny porast

- trvalý trávny porast

- lesný pozemok

- lesný pozemok

- vodná plocha

- vodná plocha

- zast. plocha a nádv.

- zast. plocha a nádv.

- ostatná plocha

- ostatná plocha

58%

59%

K pozitívnej zmene došlo hlavne v prípade ostatných plôch a zastavaných plôch a nádvorí. K najväčším
negatívnym zmenám došlo v sledovanom období v prípade ovocných sadov a ornej pôdy. Do roku
2019 klesla výmera na 87,57 a 155,83 ha. Rozsah nepoľnohospodárskej pôdy pomaly narastá.
Zastavané plochy a nádvoria stúpli na 376,40 ha. Rozsah ostatných plôch stúpol na 110,17 ha.

Pôdne druhy
Podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. pôdne druhy. Pre
tento účel je zostavených viacero národných i medzinárodných klasifikácií. Pre vyjadrenie zrnitosti pôd
sa u nás najviac používa Novákova klasifikácia. Táto triedi pôdy na 7 druhov podľa obsahu hrubého ílu
(frakcie pod 0,01 mm). Pozitívom takejto klasifikácie je dobrá zrozumiteľnosť pre užívateľov v praxi.
Dovoľuje pomerne presne klasifikovať pôdne druhy už v teréne. Kategorizácia pôdnych druhov podľa
obsahu častíc <0,01 mm a zastúpenie pôdnych druhov na poľnohospodárskych pôdach okresu je
nasledovné:
Kategorizácia pôdnych druhov
Kategória zrnitosti

Obsah častíc < 0,01 mm

Zastúpenie v %

- piesočnaté (0 - 10%)

pôdy ľahké

6,4

- hlinitopiesočnaté (10 - 20%)
- piesočnatohlinité (20 - 30%)

pôdy stredne ťažké

73,2

- hlinité (30 - 45%)

pôdy ťažké

- ílovitohlinité (45 - 60%)

17,1

- ílovité (60 - 75%)

pôdy veľmi ťažké

3,3

- íly (> 75%)

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pd/pd.aspx

Zastúpenie pôdnych druhov v okresoch v %
Kategória eróznej ohrozenosti
ľahké

stredne ťažké

piesočnaté,
hlinitopiesočnaté
Žarnovica

piesočnatohlinité

0,92

66,77

hlinité
30,37

ťažké

veľmi ťažké

ílovitohlinité

ílovité, íly
1,94

-

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pd/pd.aspx

Pôdne typy
Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizácie pôd.
Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou pôdneho profilu, t.j. určitou
kombináciou diagnostických horizontov, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného
procesu, ktorý sa vyvíjal a vyvíja v rovnakých hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou
vegetáciou. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších
vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i kultiváciou. Nižšími kategóriami
klasifikačného systému pôd sú subtyp, varieta, forma. V okrese je nasledujúca štruktúra pôdnych
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typov poľnohospodárskych pôd: (http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pd/pd.aspx,
10.2.2015):
Kategorizácia pôdnych typov
Pôdny typ

Zastúpenie v %

FM - fluvizem

14,4

RM - regozem

5,5

HM - hnedozem

11,4

LM - livizem

2,7

KM - kambizem

33,4

RA - rendzina

3,3

INÉ - litozeme, rankre, rendziny resp. kambizeme a ich komplexy na zrázoch

1,3

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx
Zastúpenie pôdnych typov v okresoch a krajoch SR (% z poľnohospodárskej pôdy)
Okres
Žarnovica

FM

ČA

ČM

RM

HM

LM

KM

PZ

PG

RA

OM

SK,SC

LI,RN

GL

KT

12,25

-

-

0,02

1,61

0,58

77,74

-

-

6,88

-

-

-

-

-

zrázy
0,93

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx

Zastúpenie kategórií bodových hodnôt pôd
Pre účely praktickej realizácie poznatkov o produkčnej schopnosti pôd bolo potrebné vykonať
integrované hodnotenia vzťahov medzi vlastnosťami pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), faktormi
prostredia a dostupnými údajmi o úrodách plodín, a tak vytvoriť relevantnú sústavu hodnotenia
produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd, ktorá je vyjadrená v 100-bodovej stupnici, (od 100
do 1 BH BPEJ), resp. v príslušných kategóriách. Vyššie bodové hodnoty vyjadrujú vyšší produkčný
potenciál
pôdy
a
nižšie
naopak
nižší
produkčný
potenciál
pôdy
(http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/bh/bh.aspx, 5.2.2015).
Zastúpenie kategórií bodových hodnôt pôd (% z poľnohospodárskej pôdy)
Zastúpenie kategórií bodových hodnôt (%)

Okres
0-10
Žarnovica

0,88

11-20
16,16

21-30
46,52

31-40

41-50

6,46

8,60

51-60
6,52

61-70
9,85

71-80
5,01

81-90

91-100

-

-

Bodová
hodnota
(body)
34,26

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pd/pd.aspx

Hydrologické pomery
Oblasť Pohronského Inovca (neovulkanitu) je veľmi rôznorodá nielen po stránke tvarov povrchu ale i
vo svojej pestrej horninovej náplni od rozsiahlych utuhnutých lávových telies, cez tufy až po íly a
štrky. Prevažujúcou horninou na povrchu sú andezity a ich pyroklastiká. Ide všeobecne o slabo
priepustné horniny, ktoré sú od hĺbky 20 – 30 m len veľmi slabo priepustné[3]. V masívnych
efuzívnych horninách prevažujú vody plytkého obehu, cirkulujúce v zóne zvetrávania a rozpojenia
puklín. Väčšina prameňov v takýchto oblastiach má výdatnosť do 1 l.s−1 a je nestála. Zvodnené
pórové vulkanoklastiká sa vyznačujú medzizrnovou a puklinovou priepustnosťou. Ich výdatnosť
dosahuje 5 – 20 l.s−1. Hlbšie založené poruchové zóny, majúce pôvod v extenznej tektonike môžu
byť tiež zvodnené. Ich výdatnosť sa pohybuje od 0,4 do 5 l.s−1. Niekedy môžu mať zvýšenú teplotu.
Všeobecne majú tieto vody mineralizáciu typu Ca-Mg-HCO3 v rozmedzí od 0,04 – 0,25 g.l−1 v
efuzívnych horninách po 0,04 – 0,05 g.l−1 v tufitických horninách[4]. Na miestach ich prechodu
sulfidickými horninami ich mineralizácia rastie, tieto vody sú často znehodnotené a nevhodné na
využitie (Matula, M., Melioris, L., 1982).
Vodné toky a plochy
Juhovýchodným okrajom mesta Nová Baňa preteká Hron, do ktorého ústi Kyzový (Novobanský) potok,
pretekajúci intravilánom mesta. Do neho sa ďalej v centre mesta vlieva Starohutianský potok.
Novobanský potok
Novobanský potok je potok na Strednom Pohroní, na území okresu Žarnovica. Je to pravostranný
prítok Hrona, meria 10,2 km a je tokom III. rádu. Prameň: v Pohronskom Inovci na juhovýchodnom
svahu Vojšína (818,9 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 610 m n. m. Smer toku: od prameňa najprv
na východ, po pribratí prvého prítoku sa stáča a tečie severojužným smerom. Geomorfologické celky:
1.Pohronský Inovec, podcelok Vojšín, 2.Vtáčnik, podcelok Župkovská brázda, časť Novobanská kotlina.
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Prítoky: sprava Kyzový potok, Zajačí potok, prítok zo severozápadného svahu Viničného vrchu (665,0
m n. m.), Starohutianský potok; zľava prítok spod kóty 633,4 m, Suchý potok a prítok spod Kohútova.
Ústie: do Hrona južne od mesta Nová Baňa v nadmorskej výške cca 193 m n. m.. Obce: mesto Nová
Baňa a jeho štálová oblasť (mestská časť Štále).
Starohutský potok (prítok Novobanského potoka)
Starohutský potok je potok na Strednom Pohroní, v západnej časti okresu Žarnovica. Je to
pravostranný prítok Novobanského potoka, meria 8,8 km a je tokom IV. rádu. Pramení v Pohronskom
Inovci, v podcelku Vojšín, južne od obce Veľká Lehota, juhovýchodne od kóty 720 m, v nadmorskej
výške približne 655 m n. m. Najprv tečie severojužným smerom k osade Chotár, kde priberá
pravostranný prítok z oblasti Loksovej lúky a tečie juhovýchodným smerom k osade Stará Huta. Tu
priberá zľava Sklený potok (na ňom vznikol Starohutianský vodopád) a z pravej strany priberá potok z
osady Bukovina. Potom tečie východným smerom, pričom sa nevýrazne esovito stáča, zľava priberá
prítok z juhozápadného svahu Sedlovej skaly (777,6 m n. m.) a sprava prítok (344,9 m n. m.) zo
západného svahu Fircengu (682,0 m n. m.). Ďalej pokračuje štálovou oblasťou mesta Nová Baňa,
zľava priberá prítok z juhozápadného svahu Viničného vrchu (665,0 m n. m.) a vstupuje do pohoria
Vtáčnik, do podcelku Župkovská brázda, kde preteká intravilánom mesta Nová Baňa. Z ľavej strany
ešte priberá prítok z juhovýchodného svahu Viničného vrchu, stáča sa na juhovýchod a priamo v
centre mesta ústi v nadmorskej výške okolo 220 m n. m. do Novobanského potoka.
Suchý potok (prítok Novobanského potoka)
Suchý potok je potok na Strednom Pohroní, na území okresu Žarnovica. Je to ľavostranný prítok
Novobanského potoka, má dĺžku 4,3 km a je tokom IV. rádu. Pramení v pohorí Vtáčnik, v podcelku
Župkovská brázda, na severnom úpätí Pastierskej (656,9 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 560 m n.
m., pri osade Majer. Najprv tečie prevažne severojužným smerom, preteká popri osade Kostivrch a
následne tečie podcelkom Raj. Potom vytvára oblúk vypnutý na východ, zľava priberá krátky prítok
spod kóty 478,1 m a výrazným oblúkom sa stáča na západ. Pri samote Baňovci napája dve malé
vodné plochy, preteká štálovou oblasťou mesta Nová Baňa a severne od mesta ústi v nadmorskej
výške približne 305 m n. m. do Novobanského potoka.
Tajch (Nová Baňa)
Tajch (z nemeckého Teich) je umelá vodná nádrž v katastrálnom území Novej Bane, asi 3,5 km SV od
Námestia slobody. Pôvodne bola vybudovaná pre banské účely. Od roku 1965 je prístupná pre
rekreačné účely. Pôvodná hrádza bola zničená záplavami na sklonku šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Novobanský Tajch nie je prepojený so štiavnickými tajchmi a nikdy netvoril súčasť ich sústavy. Je
odvodňovaný do Kýzového (Novobanského) potoka v povodí Hrona.
Klimatické pomery
Z hľadiska klimatických predpokladov patrí obec do mierne teplej oblasti do mierne teplého, mierne
vlhkého pahorkatinového až vrchovinového okrsku. Priemerné ročné teploty vzduchu sa pohybujú
okolo 8 °C s priemernými júlovými teplotami cca 18 °C a januárovými cca − 4 °C. Ročný úhrn zrážok
dosahuje hodnoty okolo 770 mm. Snehová pokrývka tu v zimných mesiacoch dosahuje priemernú
hrúbku 80 – 100 cm. Vplyv Podunajskej pahorkatiny však zaraďuje územie medzi teplé, mierne vlhké
oblasti s charakteristickou miernou zimou.
Rastlinstvo a živočíšstvo

Rastlinstvo
Z vegetačného hľadiska sú pre územie typické listnaté a zmiešané lesy. Bohato je zastúpený buk
lesný, hrab obyčajný, dub letný, dub zimný a cerový, menej jelša lepkavá, vŕba biela, jarabina
mukyňová, bresty, javory a iné dreviny. Z ihličnanov sa najčastejšie vyskytujú nepôvodné druhy –
smrek obyčajný, menej smrekovec opadavý a borovica lesná. Vzácna jedľa biela je súčasťou
pôvodných hrabových dubín. Rôznotvaré a rôznokveté druhy bylín osídľujú najmä lúky, pasienky,
odlesnené stráne. V našich horách a horských lúkach môžeme nájsť cyklámen európsky, snežienku,
poniklec, šafran. Na južných svahoch Štiavnických vrchov možno nájsť hrachor čierny, kručinku
chlpatú, kostravu nízku, lipnicu hájnu a rôzne druhy papradia. Mnohé z nich sú chránené (PHSR
mikroregiónu 2007 - 2013, 2007, s.12).

Živočíšstvo
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Faunu charakterizuje dominantnosť podhorského pásma, v ktorom je zastúpená väčšina druhov
vyskytujúcich sa na Slovensku. Do neho prenikajú zástupcovia pásma nížinného a horského. Bežne
možno stretnúť srnca hôrneho, muflóna a jeleňa obyčajného či diviaka. Zo šeliem sa okrem líšok, kún
a lasíc ojedinele objavia aj medvede a vlci. Vzácny je rys ostrovid alebo jazvec obyčajný. Zaujímavá je
skupina netopierov – viac ako 10 druhov. Medzi najvzácnejšie vtáky patrí rybárik obyčajný, vodnár
obyčajný, bocian čierny a najmä orol krikľavý a orol kráľovský. Z rýb sú bežné druhy podhorského aj
nížinného pásma. Zoo grafickú pestrosť dopĺňa veľký počet plazov, žiab a hmyzu (PHSR mikroregiónu
2007 - 2013, 2007, s.12).
2.3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Zásobovanie pitnou vodou
Mesto Nová Baňa je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu napojeného na skupinový
vodovod Žarnovica, ktorý je v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVPS)
a.s. Banská Bystrica, závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom: verejný vodovod Nová Baňa, napojený na
Skupinový vodovod Žarnovica, a využívajúci miestne vodárenské zdroje, verejný vodovod Tajch,
napojený na SKV Žarnovica, verejný vodovod v miestnej časti Bukovina, využívajúci miestne
vodárenské zdroje, verejný vodovod v miestnej časti Ležisko, využívajúci rovnomenný miestny
vodárenský zdroj, individuálne vodárenské zdroje v rozptýlenej zástavbe (PRM, 2014, s.60).
V katastrálnom území mesta Nová Baňa je ochranné pásmo (ďalej OP) stanovené pre nasledujúce
vodárenské zdroje:
- povrchový vodárenský zdroj Starohutský potok, pramene Stará Huta č. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 20 a 21. Spoločne vymedzené ochranné pásma I. a II. stupňa (pre povrchový odber aj
OP II. stupňa – vnútorná časť) a spôsob hospodárenia v nich bolo stanovené Rozhodnutím ONV
Žiar nad Hronom č. PLVH 2806/88-Ha z 24.11.1988. Plocha OP je 4,52 km2
- pramene Ploňov kút č. 24,25,26 a 27, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ONV Žiar nad
Hronom č. PLVH 2806/88-Ha z 24.11.1988. Plocha OP je 0,97 km2
- pramene Kurací horný, Kurací dolný, Sedlo, Hanes a Holý, OP I. a II. stupňa stanovené
Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. PLVH 2155/88 z 9.8.1988. Plocha OP je 1,086 km2
- prameň Budínsky, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. PLVH
2155/88-Ha z 9.8.1988. Plocha OP je 0,177 km2
- pramene Čierny luh horný, Čierny luh dolný, Kohútov, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím
ONV Žiar nad Hronom č. PLVH 2155/88-Ha z 9.8.1988. Plocha OP je 1,615 km2
- prameň Ležisko, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. PLVH
2155/88-Ha z 9.8.1988. Plocha OP je 0,45 km2
- prameň Bukovina, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ObÚŽP Žiar nad Hronom č. ŽP796/94-5 z 20.2.1994 (ÚPM, 2014, s.24).

Ochranné pásma
-

ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja
potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia
(navrhované potrubia).

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd v katastrálnom území mesta Nová Baňa zabezpečujú: jednotná verejná kanalizácia s ČOV Nová Baňa v správe StVPS, a.s., kombinovaná (jednotná a
splašková) kanalizácia v správe mesta, ktorá je súčasťou verejnej kanalizácie, splašková kanalizácia v
m. č. Tajch v správe mesta, pôvodne ukončená v septiku SM 11 a realizovaná malá ČOV, neverejná
splašková kanalizácia s ČOV v m. č. Hrabiny, individuálne súkromné domové ČOV a individuálne
žumpy a septiky (PRM, 2014, s.61).

Elektrická rozvodná sieť
Katastrálnym územím mesta Nová Baňa prechádzajú nasledovné nadzemné vedenia 22 kV napätia:
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22kV vedenie č.413 Žiar nad Hronom – Nová Baňa
22kV vedenie č.398 Žarnovica – Rz Nová Baňa
22kV vedenie č.305 Rz Nová Baňa – Kozárovce – Tekovské Nemce
22kV vedenie č.456 Rz Nová Baňa – okrajové časti mesta
22 kV prípojky k trafostaniciam od vedenia č.456
22kV odbočka do centra mesta od vedenia č.413

Spotrebitelia elektrickej energie sú v okrajových častiach mesta zásobovaní zo sekundárnej siete
vzdušnej 380/220V. V centre mesta a v lokalitách komplexnej bytovej výstavby je vybudovaná
sekundárna sieť zakáblovaná, budovaná ako sieť napájaná z dvoch strán. Bytový fond a objekty
občianskej a technickej vybavenosti v meste sú zásobované elektrickou energiou z murovaných a
stožiarových transformačných staníc. Pre zásobovanie okrsku č.2 slúži 7 trafostaníc, z toho 2
stožiarové. Okrsok č.3 je zásobovaný z dvoch stožiarových trafostaníc. Okrsok č.1 centrum mesta je
zásobované z 9 trafostaníc, aj z murovaných aj stožiarových. V okrsku č.4 je umiestnených 8
trafostaníc. Okrsok č.5 je zásobovaný z 5 trafostaníc. Okrsok č.6 sa skladá z častí Stará Huta, na
území ktorej je umiestnená jedna trafostanica a Bukoviny, ktorá je zásobovaná tiež z jednej
trafostanice. Časť Chotár je zásobovaný z dvoch trafostaníc. Okrem uvedených trafostaníc sa na
území mesta nachádzajú trafostanice vybudované v areáloch jednotlivých organizácií, firiem, ktoré
slúžia len pre ich vlastné využitie a potreby (PRM, 2014, s.43).

Ochranné pásma
-

-

-

-

-

-

ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené
káblové vedenie 1 m
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je
zakázané:
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5
m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia
vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný
pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m
ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:
- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- 3 m pri napätí nad 110 kV
v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
zakázané:
- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažné
mechanizmy
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vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce
a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu
ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., §
36:
- s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
- s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
- s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu
technologických zariadení
v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená
bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
-

-

-

Zásobovanie plynom
Nová Baňa je zásobovaná zemným plynom z dvoch diaľkových plynovodov vedených cez
katastrálne územie mesta:
-

VVTL Kozárovce – Žiar nad Hronom (DN 500 PN 6,5 Mpa).
VTL Mýtne Ludany – Levice – Žiar nad Hronom (DN 200 PN 2,5 Mpa).

Pre zásobovanie mesta zemným plynom sú vybudované jednotlivé plynárenské objekty a
zariadenia:
-

SO 301 VVTL prípojka plynu DN 100 mm z VVTL plynovodu do regulačnej stanice pod Viničným
potokom.
Regulačná stanica typu RS 3000 2/2 463 SČ, pod Viničným vrchom, v okrsku č.4 Štále I.
Regulačná stanica typu RS 3000/2/2 440 SČA, osadená na ul. Železničný rad, v okrsku č.7.
STL plynovod medzi RS Železničná ul. A RS pod Viničným vrchom.
VTL plynovod. prípojka do reg. stanice Hrabiny.
Regulačná stanica typu RS 1200 2/2 463 SČA, osadená v okrsku č.5 Štále II., Hrabiny.
STL zásobovací a prepojovací plynovod, prechádzajúci okrskami č.7, 2,1, z ktorého sú
zásobované zemným plynom jednotlivé okrsky a ulice a vytvárajú jednotnú distribučnú sieť
zemného plynu.

Existujúce regulačné stanice VTL/STL, v areáli firmy KNAUF INSULATION, s.r.o. (bývalý IZOMAT),
sú napojené odbočkou z hlavnej trasy plynovodu popod komunikáciu R1, s napojením na pôvodnú
odbočku, južne od areálu závodu. Plynofikované nie sú územia lazníckeho osídlenia Štále II., Stará
Huta, Bukovina, Chotár, vzhľadom na plošnú nízku hustotu obývania a tým malého odberu zemného
plynu nemajú ekonomické podmienky na budovanie rozvodov plynu. (PRM, 2014, s.43).
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev je LED svietidlami, ktoré sú výložníkmi
upevnené na podporných bodoch vzdušnej sekundárnej siete nn. Rozvod medzi svietidlami je vodičom
AlFe6 – 25 mm2, ktorý slúži ako fáza verejného osvetlenia vzdušnej sekundárnej siete nn.
Komunikácie a chodníky sú osvetlené LED svietidlami, ktoré sú upevnené na oceľových osvetľovacích
stožiaroch. Rozvod medzi svietidlami je káblom AYKY 4Bx25 mm2 – 1 kW. Ovládanie VO je spínacími
hodinami zo skríň RVO.
Počas rokov 2010 až 2013 prebehla v meste Nová Baňa čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Z celkového počtu 896 svetelných bodov bolo vymenených 226. Finančné prostriedky na realizáciu
rekonštrukcie mesto získalo z finančných zdrojov Európskej únie, OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast vo výške 206 969 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej
náročnosti verejného osvetlenia v meste Nová Baňa. Vymenilo a nainštalovalo sa 149 svietidiel so
svetelným zdrojom 30 x 2 vysoko svietivé LED s celkovým príkonom 60 wattov. Ide o moderné
svietidlá s výbornými svetelnotechnickými parametrami a kvalitnou konštrukciou, sú ovládané
diaľkovo, každé jedno individuálne, šetria energiu, dajú sa centrálne stlmovať a v prevádzke sú celú
noc. V rámci projektu Rekonštrukcie chodníkov, spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová
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Baňa – Regenerácia centra mesta bolo vymenených 77 ks svetelných bodov. Projekt bol realizovaný v
období máj 2010 až august 2012 a finančné prostriedky v celkovej výške 1 072 966 EUR mesto získalo
z finančných zdrojov Európskej únie, Regionálny operačný program (PRM, 2014, s.43).
Telekomunikácie
V meste Nová Baňa v centrálnej časti mesta vybudovaná účelová budova Slovak Telecom a.s. s ATÚ.
Menované zariadenie vyhovuje súčasným aj výhľadovým potrebám mesta a potrebám Slovak Telecom
a.s. Miestne telekomunikačné siete v centre mesta sú kabelizované, v okrajových častiach mesta sú
riešené vonkajším rozvodom na drevených a betónových podperách. Napojovací bod pre nové
telefónne stanice nových bytov, občianskej vybavenosti, zariadení turizmu a výroby bude určený v
podmienkach pri začatí územného konania na začiatku výstavby konkrétnej lokality.
Územím mesta Nová Baňa prechádzajú trasy optických káblov vyššieho významu (diaľkové káble) i
miestne telefónne káble, ktorých majiteľom a správcom je Slovak Telekom, a.s. V území je
vybudovaná digitálna telefónna ústredňa, ktorá je zaradená do uzlového telefónneho obvodu Zvolen
č.045. Ústredňa je pripojená do siete miestnych a diaľkových optických káblov a umožňuje pripojenie
telefónnych liniek vo väčšine miestnych častí v kvalite ISDN a DSL (PRM, 2014, s.44 - 45).

Bezdrôtová telefónna sieť.
Na území Slovenskej republiky bezdrôtové telefónne spojenie v súčasnosti zabezpečujú operátori
Orange, Telekom, 4ka a O2. Pokrytie mesta Nová Baňa signálom je v rozsahu rozmiestnenia
zosilňovacích staníc na strechách budov. V prípade nutnosti zriaďovania nových zosilňovacích staníc,
zriaďovateľ prerokováva záväzné zásady s užívateľom miesta osadenia tejto stanice, v rámci
stavebného konania. Pokrytie internetom na území mesta. Signál 3G a 4G siete je dostupný v Novej
Bani, vďaka čomu môže moderné multimediálne služby, ako videohovory, mobilnú televíziu, či mobilný
prístup k internetu, video a audio na želanie prostredníctvom 3G/4G siete využívať väčšie množstvo
abonentov. 5G sieť v súčasnosti nie je v meste dostupná a nerealizuje sa zatiaľ ani testovacia
prevádzka.

Ochranné pásma
1. ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete
v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
(ÚPD M.,2008).
Ochrana pred povodňami a správa povodí
Mesto Nová Baňa je kotlinovo hornaté mesto, ktoré má vybudované provizórne ochranné technické
zariadenie pre odvádzanie dažďových povrchových vôd a to otvorené rigoly pozdĺž miestnych
komunikácií a štátnej cesty. Dažďové vody stekajúce z vyššie položených terénov širšieho okolia
mesta, i v samotnom meste sú zachytávané systémom týchto odvodňovacích priekop, prípadne vo
vodnej nádrži pod mestom.

Ochranné pásma
obojstranné ochranné pásmo pobrežných pozemkov v zmysle ustanovení §49 zákona č. 364/2004
o vodách: 10 m od vzdušnej päty, respektíve brehovej čiary miestnych tokov z dôvodov
vykonávania činnosti správcu toku. Do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú
infraštruktúru, žiadame pevné stavby ani súvislú vzrastlú zeleň. Toto územie nie je možné
poľnohospodársky obhospodarovať. Musí byť zachovaný prístup mechanizácie správcu vodného
toku a povodia k pobrežným pozemkom z dôvodu údržby a kontroly. Všetky prípadné križovania
inžinierskych sietí s vodným tokom musia byť riešené podľa STN 73 6822 – Križovanie a súbehy
vedení s vodnými tokmi a akékoľvek stavebné aktivity v ochrannom pásme tokov musia byť
prerokované so správcom toku a povodia.
Pri návrhu investícií je potrebné rešpektovať ustanovenia § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. vodách a
vyhlášky č. 211/2005 Z. z.. Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť
riešené podľa STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení s vodnými tokmi“.
-

Zásobovanie teplom
Zemný plyn na území Novej Bane je používaný v rodinných domoch na vykurovanie, ohrev TÚV a
varenie. V podnikateľských subjektoch na vykurovanie, ohrev TÚV a v školách, MŠ a reštauračných
prevádzkach aj na varenie. Zemný plyn je tiež používaný v centrálnych kotolniach pre prípravu tepla a
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TÚV pre bytový sektor. Vo veľkom sa zemný plyn využíva vo výrobe. Pre rodinné domy sú na výrobu
tepla inštalované plynové teplovodné kotle. Plynové vykurovanie má obvykle formu ústredného, alebo
etážového vykurovania, len výnimočne sa realizuje plynovými pecami. Mestský bytový podnik Nová
Baňa, s.r.o. prevádzkuje sedem plynových kotolní:
-

Plynová
Plynová
Plynová
Plynová
Plynová
Plynová
Plynová

kotolňa
kotolňa
kotolňa
kotolňa
kotolňa
kotolňa
kotolňa

Štúrova
Hrádza
Nábrežná
Mestský úrad
Dom služieb
Cintorínska
Švantnerova

Plynová kotolňa na ul. Nábrežná je v správe spoločnosti MAGNA TEPLO, a.s. Zariadenia na výrobu
tepla pre verejný sektor: plynová kotolňa pre stredné školy (Gymnázium F. Švantnera, Stredná
odborná škola obchodu a služieb), pre základné školy (ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety), plynová
kotolňa pre Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času. Plynové kotolne pre Materskú školu
Nábrežná a elokované pracovisko ul. Štúrova č.47. Plynové kotolne pre Domovy sociálnych služieb:
DSS Hrabiny. Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor: plynová kotolňa KNAUF
INSULATION, s.r.o., COOP Jednota SD a ostatné podnikateľské subjekty. Mestské lesy, spol. s r.o. sú
napojené na kotolňu v správe MsBP (PRO 2014, s.44).
Civilná ochrana obyvateľstva
V meste v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie špeciálne zariadenia v súvislosti s civilnou
ochranou. Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne.
Väčšia časť objektov v meste je podpivničená, pivničné priestory slúžia pre ukrytie obyvateľstva. V
rámci navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie obyvateľstva bude
riešiť v pivničných priestoroch obytných objektov, príp. zariadení občianskej vybavenosti.
Požiarna ochrana
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa zriadilo mesto Nová Baňa. Vznik Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Nová Baňa (DHZM) sa viaže k dátumu 6.7.2017. Jozef Bóna starší bol
vymenovaný do funkcie veliteľa jednotky dňa 13.12.2017 mestským zastupiteľstvom. Ostatní členovia
vykonali prísahu a zároveň boli vymenovaní do funkcií strojník a hasič primátorom mesta Mgr. Jánom
Havranom dňa 27.1.2018. DHZM je zásahová jednotka tvorená členmi, ktorí disponujú kurzami –
základná príprava dobrovoľných hasičských jednotiek, psychotesty na vedenie vozidla pod výstražnými
znameniami, vodičským oprávnením skupiny C, pilčíckymi kurzami, osvedčením práce vo výškach a
kurzom prvej pomoci. Jednotka vykonáva zásahovú činnosť v katastrálnom území Novej Bane, ale aj
mimo neho na vyzvania krajského operačného strediska hasičského a záchranného zboru Banská
Bystrica. Výjazd jednotky musí byť vykonaný do 2 hodín od vyzvania operačného strediska. Zásahová
jednotka sídli na ulici M.R. Štefánika 27. Jednotka disponuje technikou Iveco Daily CAS15 s výkonným
čerpadlom 1500L/min ako aj povodňovým vozíkom, v ktorom sa nachádza vybavenie na zmiernenie
škôd počas záplav. Dobrovoľní hasiči sú pripravení pomôcť obyvateľstvu v akejkoľvek mimoriadnej
udalosti. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa úzko spolupracuje s občianskym združením
Dobrovoľných hasičov z Novej Bane (https://www.novabana.sk/, 20.9.2020).
Mesto má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Na hlavné potrubia sú napojené uličné rozvody.
Priestorová štruktúra a dimenzie komunikácií zabezpečujú dobrú dostupnosť pre zásahové vozidlá
požiarnej ochrany. Zásobovanie nových rozvojových plôch požiarnou vodou sa navrhuje riešiť z
miestnej verejnej vodovodnej siete. Príjazd pre požiarne vozidlá, v rozvojovom zámeroch bude
zabezpečený po spevnených komunikáciách šírky minimálne 3,5 m (čím sa dosiahne požadovaná
minimálna šírka 3 m v zmysle § 82 vyhl. MV SR c. 94/2004 Z.z.). Sídlo požiarnej stanice jednotky ZPO
pre mesto je situované v okresnom meste Žarnovica. V prípade väčšieho požiaru je najbližšia
zásahová jednotka s dojazdom do 15 minút.
2.4. DOPRAVA
Modernizáciou a rozvojom dopravnej infraštruktúry v meste a jeho okolí dochádza k vytváraniu
vhodných podmienok na kvalitný život jej obyvateľov. Rovnako vzrastajú možnosti na príliv investícií,
ktoré si nevyhnutne vyžadujú kvalitnú cestnú sieť. Z hľadiska environmentálneho dochádza prvotne k
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negatívnym účinkom (napr. záber pôdy), druhotne však, po jej uvedení do prevádzky, prispieva k
znižovaniu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Kvalitnejšie technické parametre ciest
prispievajú k plynulosti dopravy, tie isté úseky sú prekonávané za kratší čas, čím sa skracuje jazdná
doba. Cestný a železničný dopravný systém sprostredkúva dopravné vzťahy, ktoré svojou úrovňou
a dopravným významom presahujú sídelnú úroveň. Priemet týchto dopravných vzťahov do územia
možno hodnotiť z pohľadu väzieb širšieho územia k sídlu.
Dostupnosť mesta Nová Baňa je dobrá zo všetkých strán. Mesto Nová Baňa s jeho katastrálnym
územím sa nachádza juhozápadne od okresného mesta Žarnovica (12 km) a na juhozápadnom okraji
Banskobystrického kraja, s dotykom okresu Zlaté Moravce a Levice (Nitriansky kraj) a na
juhozápadnom okraji okresu Žarnovica. Územie vyhovujúceho dopravného spádu do mesta Nová Baňa
je možné vymedziť obcami: Bzenica, Žarnovica, Hodruša-Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy,
Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Kozárovce, Tekovská Nemce, Orovnica, Veľká Lehota, Malá
Lehota, Horné Hámre - Kostivrch. Zo vzdialenejších záujmových oblastí s možnosťou cestného a
železničného spojenia je krajské sídlo Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen a juhozápadným
smerom Zlaté Moravce a Levice (PRM, 2014, s.38). Údolím Hrona vedú dôležité komunikácie
nadregionálneho významu, rýchlostná cesta R1, cesta I/65 a železničná trať Nové Zámky – Zvolen. Z
hlavných ciest odbočuje cesta III. triedy, obsluhujúca rozľahlé mesto a jeho laznícke usadlosti. Z
centra Novej Bane vedie cesta III/2512 západným smerom cez osadu Stará Huta do obce Veľká
Lehota, cesta III/2513 pokračuje severnou časťou Novobanskej kotliny a pripája sa na II/512
(Žarnovica – Oslany).
Cesty I. triedy, regionálne komunikácie II. a III. triedy
Južným okrajom k. ú. v súbehu so železničnou traťou a riekou Hron vedie úsek rýchlostnej cesty R1
(Trnava – Nitra – Zvolen – Banská Bystrica), Orovnica – Žarnovica. Cesta R1 má európsky význam ako
E58 v úseku Trnava – Zvolen, s pokračovaním do Banskej Bystrice. Po vybudovaní R1 Nitra – Banská
Bystrica vedenej mimo intravilán došlo k odľahčeniu cestnej siete I/65, k zrýchleniu prepravy a
zvýšeniu dostupnosti mesta Nová Baňa. Cesta I/65 Nitra – Žiar nad Hronom – Martin vedie južnou
časťou intravilánu mesta a zostane súbehom cesty s R1 s neobmedzeným prístupom pre pomalé
vozidlá. Mesto Nová Baňa je pripojené na cestu R1 mimoúrovňovou osmičkovitou križovatkou s cestou
III. triedy Nová Baňa – Brehy a na cestu I. triedy I/65 mimoúrovňovou neúplnou križovatkou s cestou
III. triedy jednou vetvou, s úrovňovými ľavými odbočeniami.
Cesta III. triedy Nová Baňa – Brehy je pripojená na cestu III. triedy Orovnica – Tekovská Breznica –
Brehy – Rudno nad Hronom – Voznica – Žarnovica. Smerom severným katastrálnym územím Nová
Baňa prechádzajú cesty III. triedy Nová Baňa – Veľká Lehota s pripojením na cestu III. triedy Zlaté
Moravce – Píla, na cestu II. triedy Žarnovica – Partizánske a III. triedy Nová Baňa – Žarnovica –
Partizánske (PRM, 2014, s.38-39).
Národná diaľničná spoločnosť – Stredisko správy a údržby Nová Baňa
Národná diaľničná spoločnosť dňa 5.7.2014 otvorila v meste Nová Baňa nové Stredisko správy a
údržby pre rýchlostnú cestu R1. Majú pod patronátom 54 kilometrový úsek rýchlostnej cesty R1 od
Hronského Beňadika po Šášovské Podhradie. Stredisko má 24 hodinovú službu, ktorá je pripravená
pomôcť v prípade dopravnej nehody, či prekážky na vozovke. Stará sa o zjazdnosť rýchlostnej cesty
počas zimného aj letného obdobia. V zime zabezpečuje pluhovanie, posyp a zjazdnosť vozovky. V lete
kosí krajnice a trávnaté plochy pri rýchlostnej ceste. Stredisko zabezpečuje čistotu vozovky a krajníc,
či kontrolu poškodenia zvodidiel a oplotení pri ceste. Stredisko Nová Baňa je nasledovníkom
Žarnovického strediska, ktoré bolo zriadené v roku 1970 ako tzv. cestmajsterský obvod okresnej
správy ciest. Neskôr patrilo pod Slovenskú správu ciest Žiar nad Hronom. Po vzniku NDS v roku 2005
sa začlenilo ako Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Žarnovica (PRM, 2014, s.39).
Miestne komunikácie
Okrem základného komunikačného systému mesta sú v meste vybudované miestne prístupové a
obslužné komunikácie, ktoré sprístupňujú a obsluhujú lokality zástavby rodinných domov, bytových
domov a občianskej vybavenosti. V prevažnej miere sú zaokruhované alebo ukončené slepo, majú
premennú šírku vozovky a v existujúcej zástavbe zúžený uličný priestor s chýbajúcim obojstranným
alebo jednostranným peším chodníkom. Menované miestne komunikácie sú zaradené do funkčnej
triedy C2, C3 v kategórii MO 8/40 a respektíve MO 7,5/40 a MO 5/30 bez výhybne. V meste Nová
Baňa je potrebné stavebnými úpravami odstrániť jestvujúce dopravné závady a nevyhovujúci fyzický
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stav komunikácií. Na navrhovaných rozvojových lokalitách bývania, vybavenosti, turizmu a výroby
vybudovať prístupové komunikácie v kategórii MO 8/40 resp. MO 7,5/40 včítane pridruženého
priestoru pre uloženie technickej infraštruktúry.
Hromadná doprava
V systéme osobnej hromadnej dopravy pre mesto Nová Baňa je v súčasnosti k dispozícii len jeden
druh prepravy, a to: prímestská doprava SAD. Prímestská osobná hromadná autobusová doprava
bude aj v návrhovom období nosným systémom. Vzhľadom na jestvujúcu a výhľadovú funkciu mesta,
navrhovaný rozvoj hospodárskej základne mesta, navrhovaný rozvoj turizmu a rekreácie sa
predpokladá, že hromadná autobusová doprava sa mierne zvýši.
Hromadnú autobusovú prepravu osôb na území mesta Nová Baňa zabezpečuje SAD Zvolen so
závodmi Žarnovica a Žiar nad Hronom. Spolu na území k. ú. mesta ako miestna hromadná doprava
premáva 8 liniek SAD. Na území mesta sú rozmiestnené autobusové zastávky, ktoré pokrývajú takmer
95% územia a 2 autobusové stanice (PRM, 2014, s.40).
Železničná doprava
Južným okrajom k.ú. mesta Nová Baňa prechádza jednokoľajná – elektrifikovaná železničná dráha –
trať č. 150, II. kategórie Nové Zámky – Levice – Zvolen. Jej význam je celoštátny. Je veľmi dobre
vedená, na bytovú výstavbu pôsobí len okrajovo. Úsek je súčasťou južného ťahu Haniska pri Košiciach
– Zvolen – Bratislava. Mesto Nová Baňa je napojené na železničnú trať medziľahlou železničnou
stanicou III. kategórie, ktorá slúži pre osobnú a nákladnú dopravu (PRM, 2014, s.39).
Doprava pešia a cyklistická
Nemotorová a pešia doprava reprezentuje v meste Nová Baňa najväčší podiel v rámci dopravnej
vnútrosídelnej práce. Hlavné pešie prúdy v sídle sledujú väzby základných urbanistických prvkov.
Trasy nemotorovej dopravy sledujú pravidelné cesty za prácou, školou a vybavenosťou. Zdrojové
miesta pešej dopravy korešpondujú najmä s priestormi súvisiacimi s uzlovými miestami hromadnej
dopravy situovanými na prieťahoch ciest I., II. a III. triedy a so zariadeniami vyššej občianskej
vybavenosti, kde je predpoklad väčšej koncentrácie osôb.
Konfigurácia terénu, rozmiestnenie urbanistických prvkov (bývanie, vybavenosť, práca, rekreácia) a
relatívne upokojený charakter dopravy v meste dáva predpoklady k významnejšiemu postaveniu
bicyklovej dopravy ako jedného zo základných vnútrosídelných dopravných systémov.
Dopravnourbanistické i technické podmienky v sídle sa dajú hodnotiť priaznivo a dávajú veľké
predpoklady na rozvoj tohto ekologicky najefektívnejšieho druhu dopravy. Cyklistické trasy sú
hierarchizované do dvoch základných úrovní rozlišujúcich hlavné a vedľajšie cyklistické trasy. Hlavná
cyklistická trasa nadväzuje na regionálne cyklistické cesty vedené po okraji intravilánovej časti.
Hlavné pešie pohyby obyvateľov sú vo vzťahu KBV na ulici Pod sekvojou - Námestie sv. Alžbety –
priemyselná zóna, priestor autobusovej a železničnej stanice a do obce Brehy. Pre tieto pešie
prepravné vzťahy sú vybudované chodníky okolo zrekonštruovaných úsekov zberných komunikácií
funkčnej triedy B3, t.j. ulica Školská, ulica Štúrova. Obojstranný chodník je sčasti okolo cesty I/65 v
priestore medzi križovatkou s ul. Cintorínskou a križovatkou s cestou III. triedy, ul. Železničný rad.
Ďalej okolo miestnych komunikácií funkčnej triedy C2, ako je ulica Cintorínska, Bernolákova, ul. Osvety
a ul. Andreja Kmeťa. Ďalej je vhodne vybudovaný peší nábrežný chodník okolo Novobanského potoka
v dĺžke 750 m. V jadre mesta je vybudovaných niekoľko samostatných peších chodníkov, ktoré
vhodne slúžia pre priečne spojenia pozdĺžnych peších pohybov, najmä vo vzťahu k Námestiu slobody.
Chodníky na okraji intravilánu, viac-menej oddychové – rekreačné:
- Turistický chodník súbežný so Školskou ul. o dĺžke 1 050m – nespevnený v lesnom poraste. Po
spevnení vhodný ako promenádny chodník.
- Chodník Pod Gupňou – nespevnený o dĺžke 430m.
Náročnejší svahovitý terén nevytvára dobré podmienky pre bežnú cyklistickú dopravu. Rovinatý terén
je vhodný pre cyklodopravu len vo vzťahu priestor cesty I/65 – Námestie sv. Alžbety.
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Parkovanie
Parkovacie plochy a priestranstva sú pred obytnými budovami a pred objektmi občianskej vybavenosti
a vo výrobných areáloch. Pre IBV je parkovanie a garážovanie navrhované v rámci pozemkov IBV a na
miestnych komunikáciách. Pre HBV je parkovanie v rámci areálov HBV, garážovanie v nových
lokalitách je navrhované ako súčasť areálov pre požiadavky súčasnej HBV je garážovanie riešené
v samostatných lokalitách. V priemyselných areáloch, ktoré sa nachádzajú mimo mesta, je parkovanie
zabezpečené vo vlastných areáloch.
Existujúce parkoviská: Námestie slobody, ul. Osvety, ul. Bernolákova, Námestie sv. Alžbety – Lidl,
Coop Jednota, ul. M. R. Štefánika – Na Pasci, pri fare – ul. Andreja Kmeťa, Kollárova ul. (pri Spojnej
ul.), oproti Špeciálnej škole na ul. Školská, Banícke námestie, areál bývalého kúpaliska a futbalový
štadión, ul. Cintorínska - pri cintoríne, pri lekárni Medea, pri Kordke, pri reštaurácii Zlatý Bažant, ul.
Cintorínska pri potravinách, pri Izomatskej bytovke, oproti železničnej stanici a rekreačný priestor
Tajch (ÚPM Nová Baňa, 2014, s.41).
2.5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Kvalitné životné prostredie je jednou zo základných podmienok existencie ľudstva. Vzrastajúce
problémy spojené práve so zhoršovaním kvality životného prostredia vedú ku koncentrácii úsilia štátov
Európy a hlavne novo rozšírenej Európskej únie eliminovať negatívne zásahy do životného prostredia
a naprávať škody spôsobené v minulosti. Za prioritu sa pokladá riešenie problémov zmeny klímy,
ochrany prírody a biodiverzity, životného prostredia pre zdravie a kvalitu života, prírodných zdrojov a
odpadov. Povinnosť a potreba napĺňať prijaté ciele vedúce k zlepšovaniu negatívneho stavu životného
prostredia, prináležia všetkým stupňom štátnej správy a samosprávy. Mesto v uvedenej hierarchii
predstavuje najnižší, ale základný prvok. Potreba napĺňať stanovené environmentálne ciele vyplýva aj
zo samotnej alokácie mesta, ktoré sa rozprestiera v blízkosti hydrických koridorov a biokorirodov
miestnych potokov. Z hľadiska životného prostredia patrí mesto Nová Baňa a jej k. ú. medzi
relatívne najmenej postihnuté oblasti okresu Žarnovica a Banskobystrického kraja. Úroveň životného
prostredia na k. ú, mesta možno charakterizovať ako prostredie vysokej úrovne (jeho severozápadná
časť) a prostredie vyhovujúce a mierne narušené (juhovýchodná časť k. ú. mesta). Riešené územie
leží na severozápandej hranici Štiavnických vrchov. Životné prostredie vlastného mesta Nová Baňa je
dotknuté negatívnym vplyvom nadradenej cestnej dopravy z cesty R1, nedostatočne vybudovanou
technickou infraštruktúrou mesta, nedobudovaná kanalizácia a ČOV, nedostatkom plôch verejnej
zelene, priemyselnou výrobou, nevyhovujúcim fyzickým stavom areálov výrobných plôch priemyslu,
nevyhovujúcim fyzickým stavom miestnych komunikácií a pod.
Ochrana prírody a krajiny
Do katastrálneho územia mesta zasahuje lokalita NATURA 2000
Názov:
Kód územia:
Kraj:
Rozloha:
Správca územia:
Katastrálne územia :

Vyhlasovací predpis:

Stredný tok Hrona
SKUEV0947
Banskobystrický kraj
324,810 ha
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horné
Opatovce, Hronský Beňadik, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Nová Baňa,
Orovnica, Revištské Podzámčie, Rudno nad Hronom, Tekovská
Breznica, Voznica, Žarnovica
Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.
decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo
14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu Kliknite pre zobrazenie územia na mape

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
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Hucho hucho
Romanogobio kesslerii
Rhodeus sericeus amarus
Barbus meridionalis (http://www.sopsr.sk/natura/index1. php?p=4&
sec=5&kod=SKUEV0947, 15.9.2020).

Vymedzenie stupňov územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:
Stupeň ochrany:
2
Katastrálne územie:
Nová Baňa
Parcely: 4825/132, 4825/133, 4825/134, 4825/135, 4825/147, 4825/5, 4825/80, 4825/9, 6447/4,
6447/65, 6447/66, 6447/67, 6447/68, 6447/76, 6448/6, 6483/2, 6492/28, 6495/10, 6495/9, 6834/1,
6834/14, 6834/24, 6834/26, 6834/27, 6834/30, 6834/32, 6834/33, 6834/34, 6834/35, 6834/36,
6834/37, 6834/38, 6834/39, 6834/40, 6834/41, 6834/42, 6834/8, 6834/9
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu mrena stredomorská
(Barbus meridionalis), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), lopatka
dúhová (Rhodeus sericeus amarus), hlavátka podunajská (Hucho hucho) (http://www.sopsr.sk/
natura/dokumenty/legislativa/uev/op_mzpsr_1_2017.pdf, 15.9.2020).
V katastri mesta sa nachádzajú maloplošné chránené územia a chránené stromy. V katastrálnom
území mesta sa nachádzajú tieto osobitne chránené časti prírody a krajiny:
-

-

-

Prírodná rezervácia BUJAKOV VRCH bola vyhlásená v roku 1997 z dôvodu zabezpečenia ochrany
významného územia s výskytom Ponikleca veľkokvetého. Skladá sa z dvoch samostatných plôch –
severná plocha, ktorá sa nachádza na časti parc. č. 6636, vedenej ako TTP v k. ú. Nová Baňa a na
časti parc. č. 2070, vedenej ako TTP v k. ú. Veľká Lehota a južná plocha, ktorá sa nachádza na
časti parc. č. 6773, vedenej ako TTP v k.ú. Nová Baňa. Celková výmera prírodnej rezervácie je
1,258 ha (z toho v k. ú. Nová Baňa 1,10 ha.). Pozemky, na ktorých sa toto chránené územie
nachádza, sú t. č. v užívaní ROĽAN, spol. s r.o. Nová Baňa. Ochranné pásmo prírodnej rezervácie
v zmysle ust. § 17, ods. 7 tvorí územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice. Na
území PR platí štvrtý stupeň územnej ochrany a v jej ochrannom pásme platí tretí stupeň územnej
ochrany.
Národná prírodná pamiatka STAROHUTIANSKY VODOPÁD vyhlásená v roku 1977. Starohutiansky
vodopád patrí do skupiny menších vodopádov (5 m). Chránené územie sa nachádza na pozemku
podľa CKN parc. č. 6358/21, podľa EKN parc. č. 393/1. Pozemok, na ktorom sa toto chránené
územie nachádza, je vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Keďže sa jedná o lesný pozemok, tento je
obhospodarovaný spoločnosťou Mestské lesy, spol. s r.o., Nová Baňa. Celková výmera NPP je
4,24 ha. Na území NPP platí piaty stupeň územnej ochrany.
Lokálne významná mokraď Nová Baňa – Tajch o rozlohe 50 000 m2, p. č. 1030. Predstavuje
prirodzený mokraďový biotop nachádzajúci sa v terénnej priehlbine pravdepodobne vzniknutej
prehradením dolinky svahovým zosuvom. Samotná hrádza je v teréne dobre rozpoznateľná a je v
rámci vývoja vegetácie porastená smrekom obyčajným, na rozdiel od okolitých bučín. Mokrade
tvoria svojrázny biotop s jedinečnou faunou a flórou.

Druhová ochrana predstavuje osobitnú ochranu v kategóriách chránené rastliny, chránené živočíchy,
chránené nerasty a chránené skameneliny. Samostatne je riešená ochrana drevín. Kultúrne, vedecky,
ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny môžu byť
vyhlásené za chránené. Na území Nová Baňa sa nachádzajú nasledovné chránené stromy:
-

Brekyňa na Sitárovom vrchu (Jarabina brekyňová), bola vyhlásená v roku 1993 a nachádza sa v
mieste bývalých ovocných sadov.
Hruška zelienka (Hruška obyčajná), bola vyhlásená v roku 1993.
Ľaliovník v Novej Bani (Ľaliovník tulipánokvetý), bol vyhlásený v roku 1975 a nachádza sa na
pozemku v areáli budovy v majetku mesta na ulici Kalvárska č.37.
Lipa v Novej Bani (Lipa veľkolistá), bola vyhlásená v roku 1975 a nachádza sa v centrálnej časti k.
ú. Nová Baňa, pri farskom kostole, na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta a v užívaní Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Nová Baňa.
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Pusztelnikov brečtan (Brečtan popínavý), bol vyhlásený v roku 1994 a nachádza sa v areáli
cintorína, na pozemku, ktorý je vedený ako „ostatná plocha“. Ide o pozemok, ktorý je vo
vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom Hodruša – Hámre.
Sekvojovec na Feriancovom rígli (Sekvojovec mamutí), bol vyhlásený v roku 1996 a nachádza sa
na pozemku, ktorý je vedený ako „orná pôda“ a je vo vlastníctve p. Tužinského a p. Polcovej.
Sekvojovce na Salašisku (Sekvojovec mamutí – 5 ks), boli vyhlásené v roku 1975 a nachádzajú sa
na pozemku, ktorý je vedený ako „lesný pozemok“ a je vo vlastníctve Mesta Nová Baňa, v užívaní
spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o., Nová Baňa.
Sekvojovec pri Zvoničke (Sekvojovec mamutí), bol vyhlásený v roku 1975, nachádza sa na
pozemku v lokalite „Kohútovo“, vedenom ako „zastavaná plocha“, ktoré držiteľom je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Baňa.
Sekvojovec na cintoríne – nachádza sa na ul. Hrádza v areáli starého evanjelického cintorína.

Povinnosti ochrany chránených stromov stanovuje § 49, zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Chránené stromy v k. ú. Nová Baňa nemajú vyhlásené
ochranné pásmo. Ochranné pásmo v tomto prípade predstavuje územie okolo stromu v plošnom
priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o 1,5 m, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu a
platí v ňom druhý stupeň územnej ochrany (PRM, 2014, s.67 - 68).
Starostlivosť o územie
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny
v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti upravené
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Územno - plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o
životné prostredie v meste. Základným nástrojom územného plánovania je územný plán mesta.
Územný plán mesta je výsledok formálneho plánovania a je územnoplánovacím dokumentom v zmysle
zákona č.50/1976 Zb. (zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov) a v zmysle vyhlášky č.84/1976 Zb. (o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii) v znení neskorších predpisov.
Ochrana ovzdušia
Na ochranu ovzdušia v meste pred potenciálnymi a reálnymi zdrojmi znečistenia slúži zákon č.
478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (platný v roku 2009, od 1.6.2010
účinný zákon č. 137/2010 Z.z o ovzduší). Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia
následkov znečisťovania. V zákone sú definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, povinnosti
právnických a fyzických osôb ako aj prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty
za znečisťovanie ovzdušia. Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako technologické celky so
súhrnným tepelným výkonom 50 MW alebo vyšším.
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia v riešenom území v súčasnosti sú:
- automobilová doprava na ceste R1, ako štátnych a miestnych komunikáciách,
- výroba tepla v domácnostiach a vo výrobných a obslužných prevádzkach,
- výrobné prevádzky v meste,
- priemyselná výroba v meste Žarnovica a Žiar nad Hronom,
V katastrálnom území mesta Nová Baňa sú registrovaní producenti látok, ktorí na kvalitu životného
prostredia pôsobia negatívne. Sú to najmä väčší výrobcovia tepla ako Mestský bytový podnik Nová
Baňa, s.r.o., MAGNA TEPLO a.s., priemyselné podniky KNAUF INSULATION, s.r.o., CORTIZO
SLOVAKIA, a.s. a ďalší. S premenou fosílnych primárnych energetických zdrojov na teplo je spojená
produkcia znečisťujúcich látok. Ich množstvo je dané technológiou spaľovania, technickým stavom
kotlov, použitým druhom paliva ako aj technológiou na zachytávanie emisií. Zoznam zdrojov
znečistenia v meste prezentuje nasledujúca tabuľka.
Prevádzka

Adresa

Zdroj

Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24

Minerálne vlákno 2

veľkosť
V

Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24

Minerálne vlákno 1

V

COOP JEDNOTA, SD

Bystrická č. 44

Kotolňa NS Nová Baňa

S
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Cortizo Slovakia, a.s.

Železničný rad 29

Plynová kotolňa

S

Cortizo Slovakia, a.s.

Železničný rad 29

Technol. na výrobu hliníkových čapov

S

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekre. cesta I/393

Kotolňa ZPN

S

Ing. Vladimír Boroš – školský maj. Nová Baňa

Dodekova 14

Maštale pre chov HD

S

Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24

Čerpacie stanica nafty NN 33 B

S

Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24

Kotolňa

S

Materská škola

Nábrežná č.2

Kotolňa MŠ

S

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Bernolákova č.11

Kotolňa BD Hrádza

S

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Bernolákova č.11

Kotolňa BD Nábrežná

S

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Bernolákova č.11

Kotolňa Domu služieb

S

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Bernolákova č.11

Kotolňa MsÚ

S

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Bernolákova č.11

Kotolňa BD Štúrova

S

Milan Chuťka – KAMENA - produkt

Malinov. 1152/4

Kameňolom Čičerka

S

OPTIMA – KDK, s.r.o.

Železničný rad č.70

Čerpacia stanica PHM

S

SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo
MAGNA TEPLO a.s.

Cintorínska 5

Čerpacia stanica MP

S

Kotolňa ZPN PK 1442

S

SVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

Čistiareň odpadových vôd

S

Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o.

Železničný rad 40

Vstrekovanie z plastic. hmôt

S

ZŠ Jána Zemana

Školská č.6

Kotolňa ZPN – ZŠ nová budova

S

ZŠ sv. Alžbety

Školská č.15

Kotolňa ZPN – ZŠ stará budova

S

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Osvety č.17

Kotolňa ZPN

S

Produkcia jednotlivých druhov emisií sa stanovuje v súlade s platnou legislatívou automatickým
monitorovacím systémom alebo výpočtom na základe množstva spotrebovaného paliva (PRM, 2014, s.
65).
Produkcia v t na km2 podľa územie, chemická zlúčenina a rok
Okres Žarnovica
2008
2009
2010
2011
Tuhé emisie
0,2
0,2
0,2
0,2
Oxid siričitý
0,6
0,6
0,6
0,6
Oxid dusíka
0,2
0,2
0,2
0,2
Oxid uhoľnatý
0,2
0,2
0,3
0,2

Tuhé emisie SR
Oxid siričitý SR
Oxid dusíka SR
Oxid uhoľnatý SR

0,1
1,3
0,8
2,9

0,1
1,2
0,7
2,3

0,1
1,3
0,7
2,6

0,1
1,3
0,7
2,9

2012
0,1
0,7
0,2
0,1

2013
0,1
0,7
0,2
0,1

2014
0,2
0,7
0,4
0,4

2015
0,2
0,8
0,5
0,4

2016
0,1
0,9
0,5
0,3

2017
0,1
1,0
0,5
0,3

2018
0,0
1,0
0,5
0,3

0,1
1,1
0,6
2,8

0,1
1,0
0,6
2,8

0,1
0,9
0,6
3,1

0,1
1,3
0,6
3,1

0,1
0,5
0,5
3,1

0,1
0,5
0,5
3,1

0,1
0,4
0,5
2,9

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Do ovzdušia sa z riešeného územia dostávajú: toxické oxidy dusíka (NOX), ktoré spôsobujú ochorenia
dýchacích ciest, cyanózu srdca, majú aj karcinogénne účinky, toxický oxid siričitý (SO2), ktorý narúša
krvotvorbu, dráždi sliznice a oči, spôsobuje chronické ochorenia dýchacích ciest, popolčeky, ktoré
zasahujú predovšetkým dýchacie cesty, pri niektorých druhoch popolčekov je zasiahnuté aj srdce a
imunitný aparát (karcinogénne účinky), polietavý prach prevažne zo sekundárnej prašnosti spôsobuje
ochorenia dýchacích ciest, rozľahlé plochy porastené burinnými spoločenstvami sú jedným zo zdrojov
alergických ochorení slizníc. Ako už ale bolo spomenuté, oproti ostatným regiónom Slovenska je okres
Žarnovica jeden z menej znečistených regiónov. Ako prezentuje nasledujúca tabuľka, k poklesu
dochádza v prípade tuhých emisií. K výraznému nárastu dochádza v prípade produkcie oxidu dusíka,
ktoré sú pravdepodobne produkované ako externé vplyvy výroby, dopravy a zásobovania teplom v
zimnom období (prechod na pevné palivá v dôsledku vysokých cien elektrickej energie a plynu), ďalej
oxidu siričitého a uhoľnatého.
Produkcia podľa chemickej zlúčeniny v tonách na celkovom objeme
Okres Žarnovica
2008
2009
2010
2011
2012
Tuhé emisie
71,4
70,4
68,3
72,6
52,2
Oxid siričitý
274,6
264,5
260,3
269
304,3
Oxid dusíka
89,2
83,1
83,9
92,2
79,7
Oxid uhoľnatý
81
78,8
109,3
94,9
53,9
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2013
52,9
289
84
57,9

2014
74,4
287,4
178,2
162,1

2015
77,5
334,1
196,2
174,1

2016
30
403,5
223,4
134,3

2017
30,3
410,4
219,6
134,7

2018
20,8
424,9
198,4
138,8

Kvalitu ovzdušia na území mesta Nová Baňa výrazne ovplyvňujú exhaláty z lokálnych vykurovacích
zariadení a kotolní, ďalej znečisťujúce látky z priemyselných podnikov mesta a okolitých miest, hlavne
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Žarnovica, Žiar nad Hronom, atď.. Nemenej dôležitý je negatívny dopad a vplyv exhalátov z dopravy,
najmä v blízkosti frekventovaných ciest prepájajúcich mesto s krajským mestom Banská Bystrica.
Hlukové pomery z dopravy
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami najvyššie
prípustné hodnoty hluku z dopravy vo vonkajších priestoroch v obytnom území ciest I. a II. triedy,
zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov sú povolené pre deň LA eq,p = 60 dB
a v noci LA eq,p = 50 dB.
Najväčšia intenzita dopravy podľa sčítania v roku 2005 je na ceste III/0659 – ul. Školskej, a to 4 332
voz./deň s podielom ťažkej dopravy 11,6. Obytné budovy sú za hranicou ochranného pásma, školské
zariadenia sú v ochrannom pásme nadmerného hluku (PRM, 2014, s.68).
Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je zákon
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol
účinnosť 1. januára 2016 a vyhláška 371/2015 z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch. Odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti zamerané na
predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie,
ako aj na nakladanie s odpadmi v súlade s platnými zákonmi. Nakladanie s odpadmi je definované ako
zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane
starostlivosti o miesto zneškodňovania.
Oprávnenou organizáciou na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
komunálnych odpadov, vrátane vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a drobných stavebných
odpadov na území mesta Nová Baňa, sú Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia
zriadená mestom. Technické služby zabezpečujú zber a dotrieďovanie vyseparovaných odpadov v
meste v rámci svojej hlavnej činnosti a to v súlade s platným všeobecným nariadením mesta a v
súlade s vypracovaným harmonogramom zberu a zvozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
Zber sa vykonáva prostredníctvom zvonových kontajnerov na plasty (17 zberných miest, 26
kontajnerov), sklo (14 zberných miest, 15 kontajnerov) a papier (10 zberných miest, 17 kontajnerov)
a prevažne v priestore individuálnej bytovej výstavby sa zber vykonáva s použitím plastových vriec (41
ulíc). Plastové zvony sú vyvážané vozidlom na zber separovaného odpadu MAN a to podľa potreby –
stavu ich naplnenia, podľa schváleného harmonogramu na príslušný kalendárny rok najmenej 3 x
mesačne. V intervale 1 x mesačne podľa schváleného harmonogramu na príslušný kalendárny rok sa
vykonáva vozidlami AVIA a Multicar zber plastového odpadu vo vreciach, ktoré sa ručne vysýpajú
zberovými pracovníkmi do korby vozidla. Zber skla a papiera s použitím plastových vriec je
vykonávaný každé dva mesiace podľa schváleného harmonogramu na príslušný kalendárny rok. V
meste Nová Baňa sa riadená skládka odpadov nenachádza. Nachádza sa jedna prekládková stanica v
Novej Bani a odváža sa na skládku KO v Bzenici. V súčasnej dobe zavedený systém triedeného zberu a
následné nakladanie s ním vykazuje množstvo nedostatkov a problémov. Zhromaždiská nie sú
systematicky riešené, nie sú vybavené typizovanými zberovými nádobami, nie sú vybavené zberovými
nádobami s dostatočným objemom na jednotlivé separované zložky, nie sú zastrešené (PRM, 2014,
s.58).
Štatistické relatívne ukazovatele v oblasti nakladania s komunálnym odpadom prezentuje nasledujúca
tabuľka.
Relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom
Banskobystrický kraj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mn. komun. odpadu (kg/obyv.)

261,7

270,83

267,69

274,92

260,83

282,58

282,76

311,66

346,02

383,39

381,37

Mn. zhodn. kom. odp. (kg/obyv.)

24,51

37,73

36,14

51,1

40,74

58,63

57,46

88,86

122,26

156,65

157,25

Mn. znešk. kom. odp. (kg/obyv.)

229,95

232,47

224,34

223,75

192,23

217,12

224,46

222,35

223,76

226,75

224,11

9,37

13,93

13,5

18,59

15,62

20,75

20,32

28,51

35,33

40,86

41,23

% zhodnoc. kom. odpadu
% recyklácie. (%)

-

-

11,5

18,26

11,65

12,57

16,58

28,05

35,16

40,86

41,23

% skládkovania

-

-

81,83

81,39

68,54

68,84

79,34

71,34

64,67

59,14

58,77

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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Separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu je v súčasnosti organizovaný v rôznych
formách, separované zložky budú využité ako druhotné suroviny. Likvidáciu komunálneho odpadu sa
odporúča riešiť v súlade so širšími vzťahmi v kraji v náväznosti na zákon o odpadoch. V súčasnosti sa
v riešenom území nenachádzajú rozsahom väčšie divoké skládky, je však nutné jednoduchou formou
upozorňovať obyvateľov mesta na likvidáciu odpadu formou jeho triedenia. V prípade separácie rozšíri
aktivity o viaceré komodity. Uvedené aktivity budú pôsobiť na znižovanie zaťaženosti mestského
rozpočtu, ako aj životné prostredie. Mesto má v súčasnosti zriadený zberný dvor v centrálnej časti.
Pôda
Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne funkcie
patria najmä bývalá banská činnosť, zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd,
neúmerné meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky
a emisno – imisná kontaminácia pôd.

Chemická degradácia pôdy (kontaminácia pôdy)
Monitorovanie a hodnotenie kontaminácie pôd je súčasťou Čiastkového monitorovacieho systému
Pôda ako aj Geochemického atlasu SR, časť Pôda (ČURLÍK, ŠEFČÍK, 1999). V riešenom území sa na
poľnohospodárskej pôde nenachádza monitorovacia lokalita. Sledované územie patrí medzi územia s
intenzívnou priemyselnou, lesohospodárskou a bývalou ťažobnou činnosťou, ku ktorej patrí používanie
rôznych chemikálií, čo dáva predpoklad, že v území by sa chemická degradácia pôdy potencionálne
mohla vyskytovať.

Erózia pôdy
Vyjadruje stratu odnos pôdy pri súčasnom spôsobe využitia krajiny. Ohrozené sú pôdy a miestami aj
odlesnené svahy na severnej časti mesta. Prípustná strata pôdy limitné množstvo pôdy ktoré môže byt
ročne odplavené vodnou eróziou: podľa Slovenskej technickej normy (STN 75 4501) sú limity na
prípustnú stratu pôdy nasledovné: plytké pôdy (do 0,3 m) – 1 t.ha-1.rok-1, stredne hlboké pôdy (0,3
– 0,6 m) – 4 t.ha-1.rok-1, hlboké pôdy nad 0,6 m – 10 t.ha-1.rok-1.
Vodná erózia je viazaná najmä na poľnohospodársky pôdny fond – v okolí rieky Hron sú to intenzívne
využívané pahorkatinné polohy so strmšími svahmi. Prvotným faktorom je nesprávne využívanie
pôdneho fondu (absencia protieróznych opatrení, nevhodná štruktúra plodín), avšak náchylnosť na
eróziu zvyšujú aj nepriaznivé fyzikálne vlastnosti pôdy, pôdna štruktúra a malý obsah humusu. V
uplynulých 50 rokoch ubudlo v pahorkatinných oblastiach Slovenska na strmších svahoch odhadom
20-30 cm pôdy, čo je dôsledkom najmä nesprávneho spôsobu hospodárenia. Veterná erózia
poškodzuje obyčajne plochy bez vegetačného krytu s piesočnatými pôdami a to predovšetkým v
suchších obdobiach roka. Zhutnenie pôd je plošne relatívne rozšírenou degradáciou pôd. Pôdy v okolí
Nová Baňa patria väčšinou medzi pôdy primárne až potenciálne náchylné na zhutnenie – najmä
luvizemné hnedozeme pahorkatinnej časti katastra s málo priepustným podorničím a zrnitostne ťažé
fluvizeme glejové na nive rieky Hron.
Správa povodí
Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z. Tento zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu
povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých
krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a na ich účelné a hospodárne
využívanie.

Kvalita povrchových vôd
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd v katastrálnom území mesta Nová Baňa zabezpečujú:
jednotná verejná kanalizácia s ČOV Nová Baňa v správe StVPS, a.s., kombinovaná (jednotná a
splašková) kanalizácia v správe mesta, ktorá je súčasťou verejnej kanalizácie, splašková kanalizácia v
m. č. Tajch v správe mesta, pôvodne ukončená v septiku SM 11 a realizovaná malá ČOV, neverejná
splašková kanalizácia s ČOV v m. č. Hrabiny, individuálne súkromné domové ČOV a individuálne
žumpy a septiky. Nepredpokladá sa významné znečistenie povrchových vodných tokov. Potenciálnym
zdrojom môžu byť priesaky zo starých septikov a žúmp, ako aj splachy z miestnych komunikácií,
prípadne ropných látok unikajúcich zo starších automobilov.
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Podzemné vody
Kvalitu podzemných vôd ovplyvňuje horninové prostredie a kvalita vody v povrchových tokoch.
Organické látky, ako kontaminanty, majú pôvod v povrchovom znečistení prostredia najmä odpadmi,
priemyselnou činnosťou a lesohospodárstvom. K najčastejším prekročeniam limitných hodnôt patria
prekročenia obsahu Fe a Mn.
Ochrana proti povodniam
Príčinou vzniku povodní meste sú extrémne intenzívne dažde alebo náhle roztápanie snehu
kombinované s výrazne zníženou schopnosťou, niekde až neschopnosťou územia zadržať dažďovú
vodu (z dôvodu poškodenia krajiny – napr. rozorané medze, zlikvidované remízky, či odvodnená
poľnohospodárska pôda). Rozsiahle zaasfaltované alebo betónové plochy v meste prispievajú k
rýchlemu odtoku dažďových vôd a k vysušovaniu pôdy pod týmito zastavanými plochami, vrátane
znižovania zásob podzemných vôd. Tieto faktory spôsobujú zmeny odtokových pomerov a zvyšujú
riziko lokálnych povodní. Vysušená pôda bez protieróznych opatrení (okolité polia o rozlohe desiatok
hektárov bez akejkoľvek vegetácie, či protieróznych opatrení) sa správa ako nepriepustný film. Medzi
základné technické, biotechnické a hospodárske preventívne opatrenia, ktoré by malo mesto
a majitelia pozemkov vykonať patria nasledovné: technické: vsakovacie pásy po vrstevniciach
(pozdĺžne plytké rigoly), budovanie depresií a vsakovacích jám na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej
vody v intravilánoch miest a obcí, vodoholdingy, drobné prehrádzky resp. stupne na vodných tokoch,
bystrinách, v roklinách či stržiach, výstavba a údržba suchých nádrží - poldrov, objekty na líniových
ochranných hrádzach na vypúšťanie vôd do záplavového územia, budovanie malých prietokových
vodných nádrží a rybníkov a pod. biotechnické: vytváranie prirodzených prekážok povrchového
odtoku – medze, trávnaté pásy, pásy stromov a krov, pôdne stupne, mokrade, optimálne zloženie a
kvalita lesov, zatrávňovanie a zalesňovanie nevyužívaných plôch, zachovanie a využívanie meandrov
vodných tokov a slepých ramien, budovanie vetrolamov, využitie svahových depresií ako vsakovacích
a zádržných plôch a pod. hospodárske opatrenia: aplikácia vhodných postupov obrábania pôdy
(napr. orba po vrstevnici), vytváranie malých prietokových a vodných nádrží na zachytávanie
stekajúcich dažďových vôd zo spevnených plôch ako zásobníkov požiarnej vody, vodných plôch
určených na rekreáciu alebo výpar, zabezpečenie dopĺňania odobratej vody z územia späť do územia
odberu, obmedzovanie spevňovania plôch v zastavanom území, budovanie ochranných hrádzí čo
najďalej od osi vodného toku a pod. (http://www.zmos.sk/strategia-zmos-v-oblasti-protipovodnovejprevencie-a-ochrany-uzemia-miest-a-obci-pred-povodnami-.phtml?id3
=32161&module_action__72644__id_art =14043, 10.9.2013).
V rámci eliminovania možných lokálnych záplav je potrebné pravidelne čistiť resp. stabilizovať
odtokové rigole pozdĺž miestnych komunikácií, ako aj samotný kanalizačný systém, tak aby pri
zvýšených zrážkach nedochádzalo k zaplavovaniu pozemkov v ich tesnej blízkosti. Zvýšené riziko
záplav súvisí s umiestnením mesta. Mesto Nová Baňa má spracovaný Povodňový plán záchranných
prác (aktualizovaný v roku 2019) a Povodňový plán zabezpečovacích prác, v ktorých sú určené domy,
objekty a miesta, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné v nich vykonať evakuáciu. Povodňou sú
potenciálne ohrození – obyvatelia na ulici Tajch, Dlhá lúka, Starohutská, budovy občianskeho
vybavenia – kúpalisko Dlhá lúka, futbalový štadión Dlhá lúka, Centrum voľného času, ulica Školská,
MŠ Nábrežná – budova elokovaného pracoviska na ulici Štúrova, hospodárske a iné objekty – Píla Holý
Dlhá lúka, Technické služby mesta Nová Baňa, Pohrebníctvo – Jozef Adamec Štúrova ulica, Elba H,
Redusch Školská ulica, Hydromat s.r.o., objekty bývalej Kveta VDI, IDF Pittner, Kollárova a Pekáreň na
ulici M. R. Štefánika, ŽP EKO QELET, a.s., Cortizo Slovakia, a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
SC Zamkon, a ostatné prevádzky na ulici Železničný rad smerom k lokalite tzv. Horné lúky.
2.6.

OBYVATEĽSTVO

Základným predpokladom vhodného plánovania verejných služieb je podrobná analýza demografickej
štruktúry samosprávy a jej vývoja. Jednotlivé vekové kohorty sú spotrebiteľmi príslušných služieb a
bez sledovania ich vývoja a následnej predikcie nie je možné cielene plánovať vývoj jednotlivých
verejných politík, ktoré samospráva musí vykonávať v zmysle svojich prenesených a originálnych
kompetencií.
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj štruktúry obyvateľstva mesta Nová Baňa podľa vierovyznania
v roku 2011. Mesto je podľa kritéria vierovyznania homogénna. Dominantná časť obyvateľov sa
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hlásila k rímskokatolíckemu vierovyznaniu (72,75 %). K evanjelickému vierovyznaniu sa hlási 0,83 %
obyvateľov. Celkovo 11,35 % obyvateľov je bez vyznania.
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Ukazovateľ

SODB 2011

%

Rímskokatolícka cirkev

5493

72,75

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

63

0,83

Gréckokatolícka cirkev

13

0,17

1

0,01

88

1,17

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

2

0,03

Evanjelická cirkev metodistická

5

0,07

Kresťanské zbory

6

0,08

Apoštolská cirkev

1

0,01

Bratská jednota baptistov

0

0

Cirkev adventistov siedmeho dňa

0

0

Cirkev bratská

1

0,01

Ústredný zväz židovských náboženských obcí

1

0,01

Starokatolícka cirkev

0

0

Cirkev československá husitská

1

0,01

Novoapoštolská cirkev

0

0

Bahájske spoločenstvo

1

0,01

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní

2

0,03

Reformovaná kresťanská cirkev
Pravoslávna cirkev

iné
bez vyznania
nezistené

14

0,19

857

11,35

1002

13,27

Zdroj: www.statistics.sk

Pri 13,27 % obyvateľov
gréckokatolíckeho (0,17 %).

nebolo

zistené

vierovyznanie.

V

malom zastúpení

sú

obyvatelia

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k slovenskej národnosti – 89,68
%. V menšej miere je zastúpená rómska národnosť (0,05 %) a maďarská a česká národnosť (0,09 a
0,21 %). Nemecká národnosť bola zastúpená v počte 0,04 %. Pomerne početne je zastúpená
ukrajinská komunita - 52 obyvateľov.

Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti v %
Ukazovateľ
Slovenská
Maďarská
Rómská
Rusínská
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátská
Srbská
Ruská
Židovská
Moravská
Bulharská
Ostatné
Nezistené

SODB 2011

%
6772
7
4
5
52
16
3
2
0
0
8
0
0
0
9
673

89,68
0,09
0,05
0,07
0,69
0,21
0,04
0,03
0
0
0,11
0
0
0
0,12
8,91

Zdroj: www.statistics.sk

Demografia
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Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická
situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci
sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. V prípade mesta Nová Baňa bol
zaznamenaný rovnako pokles počtu obyvateľov.
Stav obyvateľstva ku koncu obdobia (k 31.12.)
2009
2010
2011
2012
2013
Nová Baňa 01.01.
7445
7462
7536
7556
7542
Nová Baňa 30.06.
7441
7442
7546
7549
7555
Nová Baňa 31.12.
7462
7400
7556
7542
7567
muži
3593
3561
3651
3650
3654
ženy
3869
3839
3905
3892
3913
Index
0,992
1,021
0,998
1,003
Priemer Ix
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2014
7567
7548
7529
3634
3895
0,995

2015
7529
7505
7480
3617
3863
0,993

2016
7480
7448
7415
3597
3818
0,991

2017
7415
7390
7364
3567
3797
0,993

2018
7364
7342
7319
3545
3774
0,994

2019
7319
7317
7314
3542
3772
0,999
0,998

Vývoj počtu žien a mužov do roku 2019
4000
3913

3905
3900

3895

3869

3863
3892

3839

3818

3797

3800

3772

3700

3600

3774

3651

3650

3654

muži

3634

3617

3593

3597

ženy
3567

3545

3542

3561
3500
3400
3300
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj: ŠÚ SR

Za sledované 11 ročné obdobie v priemere počet obyvateľov klesol o 1,98 %. Priemerný index
dosiahol hodnotu 0,998, čo predstavuje priemerný ročný pokles o 0,18 %. V priebehu sledovaného
obdobia bol vývoj počtu obyvateľov nerovnomerný. V roku 2011 bol zaznamenaný nárast o 156
obyvateľov, v nasledujúcom roku to bolo - 14 obyvateľov. Výraznejší pokles bol zaznamenaný v roku
2018 - 65 osôb.

Prirodzený prírastok obyvateľstva
Nasledujúca tabuľka prezentuje prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v SR (hrubá miera)
obyvateľov, ako aj prirodzený prírastok v meste Nová Baňa.
Prirodzený prírastok
Nová Baňa
Slovenská republika

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,53

1,28

1,65

0,57

0,51

0,68

0,33

0,96

0,75

0,61

0,7

-2,87

-1,31

-1,48

-3,56

-3,13

-3,03

-5,07

-1,47

-3,22

-2,55

-0,38

-5

-19

16

-7

10

9

-30

-10

1

-1

6

hrubá miera pr. prír.
-0,67
-2,55
2,12
-0,93
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

1,32

1,19

-4

-1,34

0,14

-0,14

0,82

Okres Žarnovica
prirodzený prírastok

Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v SR v sledovanom období vykazuje pozitívny
trend od roku 2009. Počet živonarodených prekračuje v meste počet zomrelých obyvateľov v roku
2011, 2013, 2014, 2017 a 2019 sledovaného obdobia. Najvyšší prirodzený prírastok bol zaznamenaný
v roku 2011.
Nasledujúca tabuľka prezentuje počet živonarodených a vývoj počtu narodených za mesto Nová Baňa.
V medziročnom porovnaní možno sledovať ustálený trend, aj napriek zlej ekonomickej situácii
začínajúcich rodín a s tým súvisiacim problematickým zabezpečením základných životných potrieb –
bývanie. Rastový trend v SR bol evidovaný do roku 2011, kedy na 1000 obyvateľov pripadalo 11,27
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živonarodených. Do roku 2019 klesol tento počet na 10,46. V súčasnosti je v meste vyrovnaný trend,
aj keď vývoj počtu narodených v meste ovplyvnila ekonomická kríza. Pokles pôrodnosti sa znížil práve
okolo roku 2010. V roku 2019 hodnota dosiahla 70.
Počet živonarodených
Nová Baňa
2009 2010
2011
2012
Slovenská republika
11,3 11,12
11,27
10,27
Okres Žarnovica
8,87
9,71
8,87
7,9
narodení
76
64
84
65
živonarodení
76
64
84
65
hrubá miera živorod.
10,21
8,6
11,13
8,61
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2013
10,13
8,49
74
74
9,8

2014
10,16
7,81
67
67
8,88

2015
10,25
8,07
55
55
7,33

2016
10,6
9,02
61
61
8,19

2017
10,66
9,37
80
80
10,83

2018
10,58
8,5
67
67
9,13

2019
10,46
9,52
70
70
9,57

Štatistika počtu potratov v SR vykazuje porovnateľné tendencie, ako v prípade mestskej štatistiky.
Z hľadiska trendu počet potratov v meste mierne narastá, hodnota sa nachádza pod celoslovenskými
hodnotami.
Počet potratov
Nová Baňa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Slovenská republika

3,31

3,17

3,13

3,03

3,02

2,88

2,88

2,81

2,67

2,56

2,52

Okres Žarnovica

1,57

2,02

2,62

2,22

2,79

2,2

2,1

2,34

2,2

2,06

2,37

potratovosť

10

15

16

10

19

13

13

16

13

12

16

1,34

2,02

2,12

1,32

2,52

1,72

1,73

2,15

1,76

1,63

2,19

13,16

23,44

19,05

15,38

25,68

19,4

23,64

26,23

16,25

17,91

22,86

86

79

100

75

93

80

68

77

93

79

86

hrubá miera uk. tehot.
11,56
10,62
13,25
9,94
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

12,31

10,6

9,06

10,34

12,59

10,76

11,75

hrubá miera potratovosti
index potratovosti
ukončené tehotenstvá

Počet zomretých obyvateľov SR (hrubá miere) vykazuje stabilný trend s miernym trendom poklesu.
Počet kolíše okolo 9,74. Najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 2018. V prípade mesta Nová Baňa
postupne počet zomretých klesá. Kým v roku 2009 bolo evidovaných 81 zomretých, do roku 2019
klesol ich počet na 64. Najvyšší počet zomretých bolo evidovaných v roku 2009, 2010 a 2015.

Počet zomretých
Nová Baňa
Slovenská republika

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9,77

9,84

9,61

9,7

9,62

9,48

9,92

9,64

9,91

9,97

9,76

11,74

11,02

10,35

11,46

11,62

10,83

13,14

10,49

12,59

11,05

9,9

81

83

68

72

64

58

85

71

79

68

64

hrubá miera úmrtnosti
10,89
11,15
9,01
9,54
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

8,47

7,68

11,33

9,53

10,69

9,26

8,75

Okres Žarnovica
zomretí

Migrácia obyvateľstva
Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje
pozitívny vývoj v SR. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v meste pripadá na občanov
v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok negatívny trend takmer
v každom roku. Najvyššia negatívna bilancia bola zaznamenaná v roku 2016 a 2017. K pozitívnemu
saldu došlo v roku 2009, 2011, 2013, kedy boli zaznamenané jediné pozitívne saldá.
Saldo sťahovania
Nová Baňa
Slovenská republika

2009

2010

2011

2012

2013

0,81

0,62

0,55

0,63

0,44

-0,15

-1,76

-0,92

-0,56

22

-43

4

-7

hr. miera migr. salda
2,96
-5,78
0,53
-0,93
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Okres Žarnovica
migračné saldo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,32

0,58

0,72

0,68

0,73

0,67

-0,97

0,3

-2,14

-1,85

-2,84

-1,22

-2,71

15

-47

-19

-55

-52

-44

-11

1,99

-6,23

-2,53

-7,39

-7,04

-5,99

-1,5
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Nasledujúca tabuľka prezentuje absolútne hodnoty migrujúcich za mesto Nová Baňa. Najvyšší počet
obyvateľov migruje mimo územia. Malá časť obyvateľov sa vysťahovala mimo hraníc SR.
Migrácia obyvateľstva
Nová Baňa

2009

prisťahovaní

2010

93

2011

64

98

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

103

96

65

94

87

93

80

112

vysťahovaní
71
107
94
110
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

81

112

113

142

145

124

123

V sledovanom období postupne počet vysťahovaných narastal (do roku 2017). Stúpajúca tendencia
bola zaznamenaná aj do roku 2012, následne do roku 2013 klesol ich počet na 81. Najväčší počet
prisťahovaných bol zaznamenaný v roku 2019, kedy sa do mesta prisťahovalo celkovo 112
obyvateľov.
Celkový prírastok
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj celkového prírastku obyvateľov v SR (hrubá miera), ktorý je
súčtom prirodzeného a migračného prírastku a absolútne hodnoty za mesto. Celkový prírastok vykázal
v SR vždy kladnú hodnotu.
Celkový prírastok (- úbytok)
Nová Baňa
Slovenská republika

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,34

1,91

2,2

1,2

0,94

1,0

0,9

1,67

1,43

1,34

1,37

-3,02

-3,06

-2,4

-4,12

-4,1

-2,73

-7,21

-3,32

-6,07

-3,77

-3,1

17

-62

20

-14

25

-38

-49

-65

-51

-45

-5

hrubá miera celk. pr.
2,28
-8,33
2,65
-1,85
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

3,31

-5,03

-6,53

-8,73

-6,9

-6,13

-0,68

Okres Žarnovica
celkový prírastok

Celkový prírastok v meste vykazuje nerovnomerný trend. K najvyššiemu prírastku došlo v roku 2013,
kedy počet obyvateľov dosiahol hodnotu 25. Naopak k najmenšiemu prírastku došlo v roku 2009, kedy
celkový počet obyvateľov stúpol o 17 obyvateľov. K najvyššiemu úbytku došlo v roku 2016 a to o - 65
obyvateľov.
Počet sobášov a rozvodov
Nasledujúce tabuľky prezentujú vývoj počtu sobášov a rozvodov v SR (hrubá miera) a sobášnosť
a rozvodovosť v meste Nová Baňa. Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich štatistík, je aj v tomto
prípade problematické identifikovanie trendu. Hrubá miera v SR roku 2009 dosiahla hodnotu 4,86. Do
roku 2019 mierne stúpla na 5,44.
Počet sobášov
Nová Baňa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Slovenská republika

4,86

4,68

4,75

4,81

4,71

4,93

5,31

5,51

5,76

5,72

5,44

Okres Žarnovica

3,47

3,92

3,7

3,82

4,24

4,03

4,81

6,08

6,41

6,21

5,09

30

40

30

33

33

32

36

49

52

46

37

hrubá miera sobášnosti
4,03
5,37
3,98
4,37
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

4,37

4,24

4,8

6,58

7,04

6,27

5,06

sobášnosť

V porovnaní s regionálnou štatistikou je sobášnosť v meste nižšia, ako v prípade SR. Najväčší počet
sobášov bol v meste evidovaný v roku 2016 a 2017. V prípade rozvodovosti boli hodnoty nad, aj pod
úrovňou SR. Najväčší počet rozvodov bol v meste evidovaný v roku 2009 a 2012.
Počet rozvodov
Nová Baňa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Slovenská republika

2,34

2,21

2,06

2,02

2,02

1,94

1,8

1,71

1,77

1,76

1,74

Okres Žarnovica

2,35

1,98

1,29

1,63

1,97

1,49

1,8

1,96

1,37

1,56

2,03

18

14

11

18

17

13

17

11

10

15

10

2,42

1,88

1,46

2,38

2,25

1,72

2,27

1,48

1,35

2,04

1,37

rozvodovosť
hrubá miera roz.
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60
35
36,67
54,55
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

51,52

mesta

Nová

40,63

47,22

Baňa

22,45

19,23

32,61

27,03

Hustota obyvateľov
Nasledujúca tabuľka prezentuje hustotu obyvateľov na km2. Hustota obyvateľstva v meste je mierne
nad úrovňou Slovenska. Z dlhodobého hľadiska dochádza v meste k miernemu poklesu hustoty
obyvateľstva. V roku 2009 dosiahla hustota hodnotu 121,47 a do roku 2019 klesla na hodnotu 119,44.
Hustota obyvateľov na km2 k 31.12. podľa územie a rok
Nová Baňa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Slovenská republika

110,5

110,75

110,09

110,28

110,40

110,51

110,61

110,75

110,93

111,08

111,23

Okres Žarnovica

63,06

62,94

63,62

63,41

63,19

62,97

62,66

62,33

62,04

61,73

61,52

Nová Baňa
121,47 121,49 123,19 123,24
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

123,33

123,22

122,51

121,58

120,63

119,85

119,44

Veková štruktúra obyvateľstva mesta
Nasledujúca tabuľka predstavuje vývoj počtu obyvateľov podľa 5 ročných vekových skupín.
Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.)
2009
Spolu
0

2010

7462

2011

7400

2012

7556

2013

7542

2014

7567

2015

7529

2016

7480

2017

7415

2018

7364

2019

7319

7314

77

64

82

70

74

65

59

62

81

69

71

1-4

267

276

276

289

303

297

304

283

261

271

267

5-9

331

329

326

332

340

340

350

367

367

382

372

10-14

385

360

382

369

350

348

337

318

320

324

329

15-19

549

500

463

447

431

410

387

386

367

332

327

20-24

637

633

626

587

571

544

493

459

444

421

404

25-29

637

625

626

618

613

588

585

591

559

530

499

30-34

612

607

642

640

620

604

589

580

576

573

554

35-39

488

520

550

575

604

612

624

596

583

565

571

40-44

516

503

499

496

477

497

527

543

564

594

604

45-49

553

533

540

539

553

518

504

484

489

459

486

50-54

558

564

510

500

510

538

517

522

517

526

499

55-59

534

555

606

598

570

542

543

496

491

499

518

60-64

384

409

449

470

505

527

545

564

550

523

505

65-69

283

275

302

325

346

379

399

425

435

467

485

70-74

240

247

246

250

256

262

253

272

291

310

338

75-79

193

182

197

202

198

205

205

193

206

206

206

80-84

118

115

128

128

136

133

132

140

139

146

153

85-89

84

79

74

73

74

74

85

84

75

74

72

90-94

10

18

28

31

33

41

33

36

35

35

36

95-99

5

5

2

1

1

3

7

11

11

10

14

100+
1
1
2
2
2
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2

2

3

3

3

4

Vekové zloženie obyvateľstva v roku 2009 a 2019
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100+

100+

95-99

95-99

90-94

90-94

85-89

85-89

80-84

80-84

75-79

75-79

70-74

70-74

65-69

65-69

60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24

15-19

15-19

10-14

10-14

5-9

5-9

1-4

1-4

0

mesta

Nová

Baňa

0
0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

700

K najvyššiemu nárastu došlo vo vekových skupinách od 35 do 44 rokov. Sledovanie jednotlivých
vekových skupín je dôležité z hľadiska formovania ponuky služieb a formovania infraštruktúry v meste
Nová Baňa.

Prognózy
Deti predškolského veku
Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 0-4
2021
0
1-4

2022

2023

77

64

82

267

276

276

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

70

74

65

59

62

81

69

289

303

297

304

283

261

271

0 – priem. Index

1,005 % nárast – 0

1-4 priem. Index

1,001 % nárast 1 – 4

2031
71
267
-7,792
0,000

Abs. nárast

-6

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

4,621

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

4,610

V prípade, že sa doterajší trend zachová, v najbližších 11 rokoch by mal klesnúť počet detí do 1 roka
až o 7,792 % a vo vekovej skupine od 1 – 4 by nemal počet klesnúť. V priemere by mal klesnúť
podiel na celkovom počte obyvateľov. Kým v roku 2021 by mal podiel na celkovom počte činiť 4,621
%, do roku 2031 by mal tento podiel klesnúť na 4,610 %. V absolútnom vyjadrení dôjde k poklesu
počtu detí o cca. 6. Pokles by mal byť relatívne málo významný a teda pravdepodobne nebude
vytvárať tlak na znižovanie kapacít zariadení poskytujúcich verejné služby pre túto vekovú skupinu.
Veková skupina 5 – 14
Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 5-14
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5-9

331

329

326

332

340

340

350

367

367

382

10-14

385

360

382

369

350

348

337

318

320

324

5-9 – pr. Index

1,012 % nárast 5 - 9

10-14 pr. Index

0,985 % nárast 10 - 14

Abs. nárast

2031
372
329
12,387
-14,545
-15

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

9,584

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

9,595

V skupine obyvateľov od 5 do 14 rokov sa predpokladá pokles. V absolútnom vyjadrení by mal počet
detí v tomto veku klesnúť o 15. V skupine od 5 do 9 rokov by mal počet detí stúpnuť o 12,387 %.
V skupine od 10 do 14 rokov by mal počet detí klesnúť o 14,545 %. Deti v tomto veku sú
spotrebiteľmi služieb predškolského vzdelávania, základného vzdelávania, mimoškolskej záujmovej
činnosti a do určitej miery aj zdravotníckych služieb. Celkový podiel na štruktúre by mal narásť na
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9,595 %. Mesto v súčasnosti zabezpečuje služby predškolského vzdelávania a je aj zriaďovateľom
základnej školy.
Veková skupina 15 – 19
Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 15-19
2021
15-19

549

2022
500

2023
463

15-19 – pr. Index

2024
447

2025
431

2026
410

2027
387

2028
386

2029
367

2030
332

0,950 % nárast 15-19

2031
327
-40,437

Abs. nárast

-222

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

4,471

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

7,357

Veková skupina je spotrebiteľom služieb vzdelávania – stredoškolský stupeň, ako aj záujmovej
činnosti. V prípade, že sa doterajší trend vývoja zachová, predpokladá sa pokles počtu obyvateľov.
Podiel na celkovom počte obyvateľov by mal ale do roku 2031 narásť na 7,357 %. V absolútnom
vyjadrení by mal počet obyvateľov klesnúť o 222.
Veková skupina 20 – 29
Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 20-29
2021

2022

2023

20-24

637

633

626

25-29

637

625

626

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

587

571

544

493

459

444

421

618

613

588

585

591

559

530

2031
404
499

20-24 - pr. Index

0,956 % nárast – 20-24

-36,578

25-29 - pr. Index

0,976 % nárast 25 – 29

-21,664

Abs. nárast

-371

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

12,346

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

17,073

V rizikovej skupine od 20 do 29 sa predpokladá celkový pokles o 371 obyvateľov. Celkovo 36,578 %
pokles sa predpokladá v skupine od 20 do 24. V skupine od 25 do 29 rokov sa predpokladá % pokles
o 21,664 %. Táto skupina je spotrebiteľom bežných verejných služieb, zároveň sa vyznačuje
najintenzívnejšou migračnou aktivitou.

Veková skupina 30 – 44
Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 30-44
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

30-34

612

607

642

640

620

604

589

580

576

573

554

35-39

488

520

550

575

604

612

624

596

583

565

571

40-44

516

503

499

496

477

497

527

543

564

594

30-34 - pr. Index

604

0,990 % nárast – 30-34

-9,477

35-39 - pr. Index

1,017 % nárast – 35-39

17,008

40-44 - pr. Index

1,016 % nárast – 40-44

17,054

Abs. nárast

113

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

23,640

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

21,656

Vekové skupiny od 30 do 44 rokov predpokladajú heterogénny vývoj. V skupine od 30 – 34 sa
predpokladá pokles o 9,477 %. Nárast sa predpokladá v skupine od 35 – 44 rokov. Tieto skupiny
obyvateľov sú spotrebiteľmi bežných komunálnych služieb. Nižšie vekové skupiny tiež preferujú
možnosti aktívneho trávenia voľného času. V absolútnom vyjadrení by mal počet obyvateľov v tejto
vekovej skupine stúpnuť o 113. Kým v roku 2021 sa predpokladá celkový podiel na 23,640 %, do roku
2031 by tento podiel mal klesnúť na 21,656 %.
Veková skupina 45 – 59
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Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 45-59
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

45-49

553

533

540

539

553

518

504

484

489

459

486

50-54

558

564

510

500

510

538

517

522

517

526

499

55-59

534

555

606

598

570

542

543

496

491

499

518

45-49 – pr. Index

0,988 % nárast - 45-49

-12,116

50-54 - pr. Index

0,990 % nárast - 50-54

-10,573

55-59 - pr. Index

0,998 % nárast - 55-59

-2,996

Abs. nárast

-142

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

20,550

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

22,045

Vo vekových skupinách od 45 do 59 rokov sa predpokladá pokles v každej skupine. V skupine od 55 –
59 sa predpokladá pokles o 2,996 %. K najväčšiemu poklesu by malo dôjsť v prípade skupiny od 45
do 49 rokov. V absolútnom vyjadrení by mal klesnúť počet obyvateľov o 142. Celkový podiel na počte
obyvateľov by mal činiť 20,550 %. Tieto skupiny obyvateľov sú spotrebiteľmi bežných komunálnych
služieb, ako aj zdravotníckych služieb, kultúry a športu.
Veková skupina 60 – viac
Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 60 +
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

60-64

384

409

449

470

505

527

545

564

550

523

505

65-69

283

275

302

325

346

379

399

425

435

467

485

70-74

240

247

246

250

256

262

253

272

291

310

338

75-79

193

182

197

202

198

205

205

193

206

206

206

80-84

118

115

128

128

136

133

132

140

139

146

153

85-89

84

79

74

73

74

74

85

84

75

74

72

90-94

10

18

28

31

33

41

33

36

35

35

36

95-99

5

5

2

1

1

3

7

11

11

10

14

100+

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

60+ – pr. Index

1,033 % nárast – 60+

4
37,557

Abs. nárast

495

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

24,788

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

17,663

Celkový nárast v seniorskej kategórii sa predpokladá až vo výške 37,557 %. Celkový podiel
obyvateľstva po 60 roku by mal ale klesnúť na 17,663 %, čo je v porovnaní s ostatnými
samosprávami výrazne nižšia hodnota. V absolútnom vyjadrení by malo ísť o nárast 495 obyvateľov.
Pre túto skupinu obyvateľov by malo mesto zabezpečiť dostatočnú ponuku sociálnych služieb, ponuku
zdravotníckych služieb a bezpečnosť.
Ďalšie demografické charakteristiky
Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov
v predproduktívnom veku. V skupine v poproduktívnom veku bol zaznamenaný nárast. Za 11 ročné
obdobie vzrástol počet obyvateľov o cca. 40,04 %. V skupine v predproduktívnom veku bol
zaznamenaný mierny pokles (2,021 %). Počet obyvateľov v produktívnom veku zaznamenal pokles
o 9,162 %.

Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
2009
2010
2011
2012
Predproduktívny vek
1060
1029
1066
1060
Produktívny vek
5468
5449
5511
5470
Poproduktívny vek
934
922
979
1012
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2013
1067
5454
1046

2014
1050
5380
1099

2015
1050
5314
1116

2016
1030
5221
1164

2017
1029
5140
1195

2018
1046
5022
1251

2019
1039
4967
1308

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v sledovanom období
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Ako prezentuje graf, za uvedených 11 rokov došlo k nárastu vo vekovej skupine poproduktívneho
veku.
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľstva do roku 2031
6000

5000

4000
Predproduktívny vek
Produktívny vek

3000

Poproduktívny vek
2000

1000

0
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2028
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2030

2031

Do roku 2031 sa predpokladá nárast obyvateľov v rovnakých vekových skupinách.
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľstva do roku 2031
2021
2022
2023
Predproduktívny vek
1036
1034
1031
Produktívny vek
4951
4908
4873
Poproduktívny vek
1323
1347
1369

2024
1029
4834
1392

2025
1027
4795
1415

2026
1025
4757
1438

2027
1023
4718
1462

2028

2029

1021
4679
1485

2030

1019
4641
1508

1017
4602
1531

2031
1015
4564
1554

Za ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa považujú osoby, ktoré sú v pracovnom, členskom, služobnom
alebo obdobnom pomere k nejakej organizácii, družstvu, súkromnej osobe alebo inému právnemu
subjektu, zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne činné, a to bez ohľadu na
dĺžku pracovného úväzku. Za ekonomicky aktívnych sa považujú aj osoby na vojenskom cvičení, vo
väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody – pokiaľ trval ich pracovný pomer, ženy na materskej –
rodičovskej dovolenke, ak trval ich pracovný pomer a nezamestnaní. Celkový rozsah ekonomickej
aktivity obyvateľstva ovplyvňuje predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva – predovšetkým
zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku, ako aj zamestnanosť žien. Za prácou odchádzalo
v roku 2011 2835 obyvateľov – na pracovný trh v krajskom meste Banská Bystrica, ako aj v meste
Žarnovica/Žiar nad Hronom. Väčšina obyvateľov pracovala v službotvornom sektore – 1998
obyvateľov. Vo výrobe to bolo zamestnaných 1143 obyvateľov.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Rok sčítania 2011
mesto Nová Baňa
Bukovina
Firceng Les - Drozdovo

spolu

odch. za prácou

primárny sektor

sekundárny sektor

terciárny sektor

3605

2835

162

1143

1998

78

61

6

29

35

0

0

0

0

0
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Chotár

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

30

21

3

14

12

Nová Baňa

2787

2211

105

881

1577

Nová Baňa - staré mesto

1781

1393

71

570

1005

Nové mesto

1005

817

34

311

571

Háj

0

0

0

0

0

Priemyselný obvod

1

1

0

0

1

Dolné Lúky

0

0

0

0

0

Sedlova skala

0

0

0

0

0

47

28

5

14

24

Štále

621

483

42

189

329

Štále I

241

194

16

76

135

Štále II

376

285

26

112

191

Štepnica

4

4

0

1

3

Chotár - Les

0

0

0

0

0

42

31

1

16

21

Stará Huta

Záhrb

Najviac ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu od 40 do 44 rokov a skupinu od
35 do 39 rokov. Naopak najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria obyvatelia od
15 do 19 rokov. Pokles v medziročnom porovnaní 2009 až 2019 bol zaznamenaný v skupine od 15 34, 45 - 59 rokov. K najväčšiemu nárastu došlo v prípade skupiny od 60 do 64 rokov.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 2009 a 2019
Vek
2009
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2019
549
637
637
612
488
516
553
558
534
384

rozdiel 2019 -2009
327
404
499
554
571
604
486
499
518
505

-222
-233
-138
-58
83
88
-67
-59
-16
121

Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca, nakoľko sa pomerne veľká časť ekonomicky
činných obyvateľov pohybuje vo vekovej skupine od 20 do 34 rokov.
Národnostná štruktúra obyvateľstva
Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k slovenskej národnosti – 89,68
%. V menšej miere je zastúpená rómska národnosť (0,05 %) a maďarská a česká národnosť (0,09 a
0,21 %). Nemecká národnosť bola zastúpená v počte 0,04 %. Pomerne početne je zastúpená
ukrajinská komunita - 52 obyvateľov.
Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti v %
Ukazovateľ
Slovenská
Maďarská
Rómská
Rusínská
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátská
Srbská
Ruská
Židovská
Moravská
Bulharská

SODB 2011

%
6772
7
4
5
52
16
3
2
0
0
8
0
0
0

89,68
0,09
0,05
0,07
0,69
0,21
0,04
0,03
0
0
0,11
0
0
0
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rozvoja

mesta

Ostatné
Nezistené

Nová

Baňa

9
673

0,12
8,91

Zdroj: www.statistics.sk

2.7. VZDELANIE A ZAMESTNANOSŤ
V meste Nová Baňa majú najvyšší podiel vo vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva občania bez
vzdelania (13,87 %) a s učňovským vzdelaním (12,59 %). Veľká časť obyvateľov bez školského
vzdelania pripadá na obyvateľov v nižších vekových ročníkoch bez ukončenia základného vzdelávania
a na rómske obyvateľstvo. Obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním tvorili skupinu 2,48 %, 11,80 % a
0,53 % osôb.
Podrobná vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta v roku 2012 v abs. a %
základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné (bez maturity)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
vysokoškolské doktorandské
bez školského vzdelania
nezistené
základné
Zdroj: statistics.sk, 10.9.2020

925
951
612
424
1815
332
143
187
891
40
1047
184
925

12,25
12,59
8,1
5,62
24,4
4,4
1,89
2,48
11,8
0,53
13,87
2,44
12,25

Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná štruktúra negatívny
pomer. Z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné v meste ďalej zvyšovať počet obyvateľov so stredným
odborným a úplným stredným vzdelaním.

Vývoj nezamestnanosti
Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti zaznamenával až do roku 2008 klesajúci trend. Relatívny
počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov v meste a regióne prezentuje nasledujúca tabuľka.
Miera evidovanej nezamestnanosti podľa územie, pohlavie a rok v %
2009

2010

2011

2012

2014

2015

Slovenská republika

12,66

12,46

13,59

14,44

2013
13,5

12,29

10,63

2016
8,76

2017
5,94

2018
5,04

2019
4,92

Banskobystrický kraj

19,19

18,86

19,83

20,81

18,26

17,22

14,94

12,8

8,67

7,03

6,69

Okres Žarnovica

21,45

20,23

20,86

21,57

18,12

16,46

14,46

12,22

7,98

6,83

6,45

Muži

18,93

17,45

18,06

20,04

16,22

14,48

12,52

10,23

6,54

5,46

5,18

Ženy

24,61

23,76

24,25

23,42

20,47

18,91

16,86

14,71

9,81

8,56

8,06

Zdroj: ÚPSVAR, 2009-2019

Vyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola takmer počas celého obdobia v prípade ženskej
populácie. V roku 2011 dosiahla úroveň 24,25 %. Najvyššia úroveň v prípade mužskej populácie sa
dosiahla v roku 2012 (20,04 %). Najväčší počet nezamestnaných obyvateľov pripadal na skupinu vo
veku od 35-49 a skupinu od 50 rokov. V tejto skupine podiel mierne narastá. K znižovaniu podielu
dochádza v prípade skupiny od 15 do 24 rokov, kedy do roku 2019 klesol podiel na 11,70 %.
Počet uchádzačov o zamestnanie podľa veku v %
Okr. Žarnovica
2009
2010
2011
2012
15-24
16,5
17,0
15,4
17,3
25-34
23,3
23,8
24,4
23,8
35-49
32,5
32,3
32,9
34,2
50 a viac
27,7
27,0
27,3
24,7
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2013
16,4
22,9
34,5
26,3

2014
15,7
21,5
35,1
27,7

2015
14,1
21,1
34,8
30,0

2016
11,5
20,4
34,1
34,0

2017
9,7
17,8
35,2
37,3

2018
10,8
18,3
34,8
36,2

2019
11,7
19,8
35,0
33,6
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Významným ukazovateľom na trhu práce je doba evidencie nezamestnaných obyvateľov. Negatívom
je zvyšovanie počtu obyvateľov práve dlhodobo nezamestnaných nad 24 mesiacov, ktorí strácajú
pracovné návyky. Z hľadiska dosiahnutého vzdelania tvorili najväčšiu skupinu obyvatelia bez vzdelania
a so základným vzdelaním. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj počtu znevýhodnených na trhu
práce v okrese Žarnovica.
Znevýhodnení na trhu práce
Okr. Žarnovica
2009
2010
2011
2012
57
72
40
P.uch. o zam. so ZP
64
P.uch. o zam. abs.
222
232
201
146
P.uch. o zam. - mladi.
15
10
16
9
P.dlh. ev. uch. o zam.
1 200
1 447
1 484
1 604
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2013
69
165
9
1 533

2014
87
161
12
1 375

2015
83
120
14
1 120

2016
98
99
6
910

2017
62
53
6
564

2018
62
44
7
467

2019
52
44
8
390

Verejné služby zamestnanosti
Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna inštitúcia,
ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov v súčinnosti s reprezentatívnymi
organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonáva politiku zamestnanosti. ÚPSVaR je hlavnou
inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém podpory a pomoci občanom pri ich
začleňovaní na pracovné miesta na trhu práce formou sprostredkovania zamestnania, poskytovania
poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných a zamestnancov pomocou
rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou
poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a poskytovaním podpory
v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti mesto spolupracuje s ÚPSVaR
priamo v meste Nová Baňa - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, detašované
pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, Nová Baňa 968 01. Mesto spolupracuje rovnako aj pri
realizácii aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP predovšetkým
podporuje vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj mestom samotným. Mesto
v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných občanov v rámci
aktivačných prác. V prevažnej miere výkon týchto pracovných činností zahŕňa údržbu verejných
priestranstiev.
Štruktúra zamestnanosti
Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad aj na
zamestnanosť obyvateľstva v meste. Zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny priemyselných odvetví.
Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru pracujúcich podľa jednotlivých odvetví národného
hospodárstva. Najväčšie zastúpenie majú v meste a regióne priemyselné odvetvia, obchod, verejná
správa a doprava. Od roku 2009 sa podiel priemyslu na zamestnaní zvýšil (54,4 %). Najvýraznejší
pokles nastal v prípade sieťových odvetví a administratívy.
Štruktúra zamestnaných podľa NACE - SK
2009
Poľnoh., lesníctvo...
Priemysel spolu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,1

5,2

8,3

3,6

8,1

7,1

6,6

2,5

3,7

6,0

7,2

51,7

49,8

63,6

64,2

57,7

62,3

59,0

73,8

53,3

47,4

54,4

Ťažba a dobývanie

4,0

4,4

3,5

3,2

3,8

3,5

3,3

2,2

3,1

2,6

3,1

Priemyselná výroba

45,4

40,1

53,8

55,8

48,9

53,8

52,3

70,4

48,6

43,0

48,3

Dodávka elekt., plynu...

1,6

1,7

1,4

1,2

1,5

1,3

1,3

0,8

1,2

1,0

1,2

Dodávka vody; čistenie...

5,9

5,2

4,0

3,6

4,4

4,0

3,8

2,5

3,6

3,0

3,5

Stavebníctvo

0,9

1,2

0,9

0,8

1,0

0,9

0,9

0,6

0,8

0,7

0,8

Veľkoobchod a maloob...

8,0

9,9

8,1

7,5

7,9

7,2

9,9

4,8

14,8

21,2

8,9

Doprava a skladovanie

7,7

7,8

6,4

5,6

6,9

6,2

6,0

3,9

5,9

6,0

6,3

Ubytovacie a stravovac...

5,0

5,4

4,3

3,9

4,7

4,3

4,1

2,7

4,0

4,2

4,7

Informácie a komunikácia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Finančné a poisťovacie...

0,9

0,8

1,0

0,9

1,1

1,0

1,0

0,5

0,7

0,3

0,5

Činnosti v oblasti nehn...

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

Odborné, vedecké a tec...

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Administratívne a podp...

6,2

6,4

5,4

4,9

5,8

5,3

5,1

3,4

4,8

4,0

4,7
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Verejná správa a obra...

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

2,4

4,0

2,7

5,1

5,0

4,3

4,5

3,1

4,6

3,7

5,8

Vzdelávanie

7,7

10,4

2,6

2,4

2,9

2,7

2,5

1,7

3,3

4,0

7,0

Zdravotníctvo a sociál...

2,4

0,7

4,1

3,6

4,4

4,0

3,8

2,1

2,9

5,0

3,9

Umenie, zábava a rekr.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Ostatné činnosti
0,7
0,8
0,7
0,6
Zdroj: 20.8.2020, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

0,7

0,7

0,6

0,4

0,6

0,5

0,6

2.8. BÝVANIE
Prevládajúcou funkciou mesta Nová Baňa je bývanie, služby a výroba. Základná urbanistická
koncepcia rozvoja obce vychádza zo založeného urbanistického pôdorysu, prírodného prostredia a
geomorfologických pomerov, analýzy súčasného stavu, analýzy potrieb, kompozično-prevádzkových
vzťahov v území a spracovaného zadania. Historický pôdorys mesta sa rozvíja okolo prevádzkovokompozičných osí, ktorými sú hlavné prístupové komunikácie a rieka Nová Baňa. Okolo týchto
kompozično-prevádzkových osí sa mesto postupne rozvíjalo.
Nasledujúca tabuľka prezentuje počet bytov a domov v roku 2011 v meste Nová Baňa. V meste bolo
evidovaných celkovo 1428 domov a 2512 bytov.
Obývané byty a domy podľa jednotlivých častí (2011)
byty
časť mesta
mesto Nová Baňa
Bukovina
Firceng Les - Drozdovo
Chotár
Nová Baňa
Nová Baňa - staré mesto
Nové mesto
Háj
Priemyselný obvod
Dolné Lúky
Sedlova skala
Stará Huta
Štále
Štále I
Štále II
Štepnica
Chotár - Les
Záhrb
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

spolu
2512
62
0
27
1932
1186
745
0
1
0
0
38
418
153
259
5
1
35

v rodinnom dome
1338
60
0
25
787
699
87
0
1
0
0
38
396
151
239
5
1
32

domy
1428
61
0
24
870
726
143
0
1
0
0
83
400
150
244
5
1
35

Nasledujúca tabuľka prezentuje stav bytového fondu z hľadiska neobývanosti. Najviac neobývaných
bytov bolo z dôvodov nespôsobilosti (101), rekreácie (242) a z iného dôvodu - 111.

Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti (2011)
zmena vlastníctva
rekreácia
nespôsobilé na bývanie
45
242
101
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

z iných dôvodov
111

s nezistenou obývanosťou
20

Z hľadiska vlastníctva boli najpočetnejšou skupinou byty v osobnom vlastníctve v rodinných domoch –
1162 a v bytových domoch (913). Ďalej boli zastúpené byty iné - 168 a družstevné – 124.
Byty podľa formy vlastníctva (2011) - obývané
vlastné v obyt.
byty vo vlast. v
domoch
rodin. domoch
913
1162
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

obecné byty

družstevné byty
62

124

iné
168
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rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Veľkostná kategorizácia bytov
Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru bytov podľa podlahovej plochy. Najviac bytov v meste Nová
Baňa disponuje plochou od 40 do 80 m2 a od 81 do 120 m2. Pomerne početne sú zastúpené aj byty
s plochou viac ako 120 m2. Tieto sú alokované hlavne v rodinných domoch.
Byty podľa celkovej podlahovej plochy - obývané
Byty spolu
- 40 m2
V bytových domoch
46
V rodinných domoch
22
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

40 - 80 m2

81 - 120 m2

120+ m2

814
273

252
727

1
313

Z hľadiska počtu obytných miestností sú v meste najviac zastúpené byty s 3 miestnosťami. Druhou
najväčšou skupinou sú 4 a 5+ izbové byty. Byty s 5 a viac obytnými miestnosťami pripadajú na byty
v rodinných domoch. Tie boli v roku 2011 zastúpené v počte 429.
Byty podľa počtu obytných miestností - obývané
1
2
85
457
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

3

4

5+

1133

400

429

Vybavenosť bytov a iné charakteristiky
Nasledujúca tabuľka prezentuje vybavenosť bytov a domácností. Až 1045 + 871 bytov v bytových
domoch v roku 2011 bolo napojených na spoločný zdroj pitnej vody. Vlastný zdroj pitnej vody malo 5
+ 323 domácností. Bez vodovodu bolo 9 bytov.

Byty podľa zásobovania vodou
v bytových domoch
v byte – spoločný zdroj
v byte – vlastný zdroj
1045
5
v rodinných domoch
871
323
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

mimo bytu

bez vodovodu
4

0

6

9

Ďalšiu vybavenosť bytov/domácností, prezentuje nasledujúca tabuľka. Celkovo bolo v roku 2011
pripojených do siete internet 550 bytov v bytových domoch a 606 bytov v rodinných domoch,
a pevnou linkou disponovalo 442 bytov v bytových domoch a 577 bytov v rodinných domoch.
Vybavenosť bytov a domácností v meste
podľa vybavenosti domácností
mobilný telefón
PC/notebook
v bytových domoch
915
604
v rodinných domoch
1051
669
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

podľa pripojenia
na pevnú tel. linku
na internet

osobné auto
542

442

550

776

577

606

Najviac bytov v meste Nová Baňa je v súčasnosti vykurovaných prostredníctvom ústredného lokálneho
kúrenia. Tento typ vykurovania je využívaný pri rodinných domoch. Lokálne vykurovanie využíva cca.
908 bytov. Iný typ vykurovania využíva 523 bytov.
Obývané byty podľa typu kúrenia
ústredné diaľkové
818
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

ústredné lokálne

iný
908

bez kúrenia
523

10

V súvislosti s využívaným zdrojom energie je najväčší počet bytov zastúpených plynovým kúrením
(1376). Pomerne silno sú zastúpené byty s vykurovaním pevným palivom (739) a elektrickým
vykurovaním (105).
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Obývané byty podľa zdrojov energie
plyn
elektrina
1376
105
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

rozvoja

kvapalné palivo

mesta

Nová

Baňa

pevné palivo
8

iný
739

žiadny
20

18

Dynamika bytovej výstavby v meste
Nasledujúca tabuľka prezentuje dynamiku výstavby bytov celkovo v meste Nová Baňa. Od roku 1970
sa počet novovybudovaných bytov v bytových domoch výrazne zvýšil. Kým v roku 1970 bolo v meste
celkovo 1697 bytov, do roku 2011 stúpol ich počet na 2512. Stav počtu rodinných domov sa
v priebehu sledovaného obdobia znižuje. Do roku 2011 ich počet klesol na 1428.
Dynamika bytovej výstavny
1970
byty
domy
1441
Mesto
1697
Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

1980
byty
domy
2105
1513

1991
byty
domy
2336
1409

2001
byty
domy
2401
1392

2011
byty
domy
2512
1428

Základným zámerom mesta v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho zložkách.
Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných a súkromných
aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo schváleného
Programu rozvoja bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydaných Smerníc na
poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových porúch bytových
domov, zo schváleného zákona NR SR č. 607/2003 o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení
neskorších úprav a k nemu schválených predpisov.
Súčasťou obytných štruktúr je aj občianska vybavenosť, väčšinou jestvujúca. V návrhu sa predpokladá
budovanie nových zariadení občianskej vybavenosti. V súvislosti s návrhom novej zástavby sa
nepredpokladajú žiadne veľkoplošné asanácie. Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť dosiahnuť bežný európsky štandard. Bývanie pre mladé rodiny, obyvateľov žijúcich pod hranicou
sociálneho minima a prestárlych občanov by malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou
v krajinách EÚ.

2.9. PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY A INŠTITÚCIE
V meste sa odporúča rozvíjať výroba a služby hlavne v týchto smeroch:
-

rozvoj malých a stredných podnikov
rozvoj cestovného ruchu a turizmu
rozvoj terciárnej sféry (služby, obchod, finančná a banková infraštruktúra)

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru podnikateľských osôb – fyzické osoby podľa právnej formy.
Najväčší počet je zastúpený živnostenskými podnikaniami. Do roku 2019 klesol ich počet na 657 osôb.
Fyzické osoby - podnikatelia
Nová Baňa
2009
2010
2011
Fyzické osoby – podnik.
762
794
792
Živnostníci
721
748
749
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2012
733
688

2013
734
688

2014
714
660

2015
659
628

2016
683
647

2017
654
621

2018
644
613

2019
692
657

Celkovo je v meste činných 242 činných prevádzok. Väčšie prevádzky zamestnávajú od 20 do 100
občanov z územia mesta aj regiónu. Prispievajú tak k zvýšeniu ekonomicky aktívneho obyvateľstva
a celkovému rozvoju mesta a to najmä svojim zameraním v priemysle, lesnom hospodárstve,
v službách technického zamerania, prevádzky administratívneho charakteru (pošta, banka, úrady),
školy.
Právnické osoby v meste
Nová Baňa
Právnické osoby spolu
Právnické osoby ziskové

2009
192
121

2010
213
138

2011
221
149

2012
231
156

2013
259
181

2014
279
201

2015
224
207

2016
252
226

2017
273
233

2018
279
234

2019
290
242
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Práv. osoby neziskové
71
75
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

72

rozvoja

mesta

78

78

75

Nová

Baňa

17

26

40

45

48

V obidvoch skupinách došlo v sledovanom období k rozdielnemu vývoju subjektov. K nárastu došlo
hlavne v prípade ziskových právnických osôb. Uvedené súvisí so samotným rozvojom mesta
a skvalitňovaním pokrytia občianskej vybavenosti.
Rozdelenie subjektov podľa hlavnej ekonomickej činnosti
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj štruktúry živnostníkov podľa zamerania ekonomickej činnosti.
Najviac subjektov je činných v oblasti priemyslu, stavebníctva a obchodu. Pomerne vysoké % je
orientovaných na obchodné činnosti a priemysel, prípadne stavebníctvo. V priebehu sledovaného
obdobia narastá počet živnostníkov zameraných na stavebníctvo a priemyselnú výrobu.
Živnostníci podľa vybraných ekonomických činností SK NACE v %
2009

2010

2011

Poľnohospodárstvo, lesníctvo...

11,3

10,9

10,4

Priemysel spolu

18,3

18,0

17,7

Ťažba a dobývanie

0,0

0,1

0,1

Priemyselná výroba

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9,5

9,9

10,2

9,3

8,9

8,4

8,0

8,1

19,3

19,4

20,0

20,2

19,6

19,1

19,4

19,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

18,0

17,6

17,4

19,1

19,1

19,7

19,9

19,3

18,9

19,1

19,1

Dodávka elektriny, plynu, p...

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dodávka vody; čistenie a o...

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

Stavebníctvo

26,4

27,5

27,4

27,1

27,5

26,8

27,9

27,5

27,4

28,5

29,2

Veľkoobchod a maloobchod;...

23,6

22,3

21,2

20,4

19,0

19,1

17,5

17,5

16,6

15,5

14,8

Doprava a skladovanie

3,4

3,3

3,9

3,7

3,4

2,3

3,4

3,9

3,4

3,2

4,0

Ubytovacie a stravovacie služby

2,6

2,9

2,8

2,9

2,9

3,1

3,0

3,1

2,9

2,8

2,8

Informácie a komunikácia

1,2

1,3

1,7

1,9

1,9

1,8

1,9

1,8

2,0

2,1

2,3

Finančné a poisťovacie činnosti

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

0,9

0,7

0,6

0,9

0,8

0,7

Činnosti v oblasti nehnuteľností

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

Odborné, vedecké a techn...

6,1

6,3

6,8

7,0

7,0

7,2

7,8

7,9

8,1

8,0

7,5

Administratívne a podporné služby

1,2

1,6

2,0

1,5

2,4

3,1

3,0

3,6

4,7

5,2

5,1

Verejná správa a obrana; pov...

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vzdelávanie

0,6

0,5

0,7

0,7

0,9

1,0

1,0

1,0

1,3

1,3

1,1

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

Umenie, zábava a rekreácia

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

Ostatné činnosti
3,3
3,4
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

3,5

3,8

3,8

3,4

3,2

3,6

3,8

4,0

4,1

Z pohľadu právnických osôb je najviac subjektov v okrese činných v obchode, stavebníctve a
priemysle. Postupne klesá podiel podnikov v obchode a poľnohospodárstve.
Podniky podľa ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2 v %
Poľnohospodárstvo, les...
Priemysel spolu

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,2

7,9

7,9

7,8

8,0

8,6

6,9

6,6

6,6

6,0

2019
5,8

19,7

18,9

18,1

17,0

14,4

13,8

16,2

17,1

17,1

18,1

18,7

Ťažba a dobývanie

1,0

0,9

0,9

0,8

0,7

0,6

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

Priemyselná výroba

17,0

16,5

15,8

14,8

12,7

12,5

14,7

15,6

15,7

16,8

17,3

Dodávka elektriny, plyn...

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Dodávka vody; čistenie ...

1,0

0,9

0,9

0,8

0,5

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

8,8

9,5

8,8

8,7

9,0

9,3

8,9

9,3

11,3

10,1

12,5

Veľkoobchod a maloo...

Stavebníctvo

28,6

27,1

28,7

29,3

29,9

27,2

24,2

25,1

22,8

22,3

20,7

Doprava a skladovanie

4,8

5,2

4,4

4,5

5,0

8,0

8,7

7,5

7,0

6,8

6,4

Ubytovacie a stravov....

3,7

3,7

4,1

4,5

4,5

4,3

4,2

3,8

4,2

4,3

4,8

Informácie a komunikácia

2,0

2,1

2,0

2,8

2,7

2,8

3,4

3,8

4,5

5,5

5,0

Finančné a poisťovac..

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

Činnosti v oblasti neh...

3,1

3,4

3,8

3,6

3,2

3,0

3,8

3,6

3,0

3,3

3,3
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Odborné, vedecké a tec...

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

8,8

10,4

9,9

9,5

10,7

11,0

10,5

10,2

10,1

10,5

10,4

Administratívne a podp...

2,4

2,1

2,0

2,0

2,5

2,8

4,0

3,9

4,5

4,3

3,9

Verejná správa a obran...

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vzdelávanie

0,3

0,3

0,3

0,6

0,5

0,4

0,6

1,1

1,2

1,2

1,2

Zdravotníctvo a sociál...

7,5

7,6

7,9

7,5

7,0

6,5

5,7

5,2

4,9

4,8

4,5

Umenie, zábava a rekreácia

1,0

0,9

0,9

1,1

1,0

0,9

1,4

1,3

1,0

1,2

1,2

Ostatné činnosti
0,7
0,6
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

0,9

0,8

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

Podnikateľské subjekty podľa počtu zamestnancov
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj štruktúry podnikateľských subjektov podľa veľkosti danej
počtom zamestnancov. Najväčší počet podnikov spadá do skupiny malých podnikov v počte
zamestnancov do 49.
Podniky podľa počtu zamestnancov v %
2009
2010
2011
5,2
5,0
nezistené
3,4
0 - 49
92,9
91,8
91,8
50 - 249
3,1
2,4
2,6
250 a viac
0,7
0,6
0,6
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2012
5,6
91,6
2,2
0,6

2013
10,4
87,3
1,7
0,5

2014
13,6
84,3
1,3
0,9

2015
34,3
63,4
1,6
0,8

2016
41,7
56,2
1,4
0,7

2017
38,7
58,4
2,3
0,7

2018
38,5
59,0
1,7
0,8

2019
39,6
58,1
1,6
0,8

Podiel najväčšej skupiny sa v priebehu sledovaného obdobia znižuje do roku 2019. Podiel podnikov
s väčším počtom sa mierne zvyšuje.
Poľnohospodárska výroba
Z hľadiska poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej výroby patrí riešené územie do
administratívnej jednotky Nová Baňa, ktorá je začlenená do okresu Žarnovica, kraj Banskobystrický.
Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 1963,9 ha, z čoho orná pôda zaberá len 155,8 ha.
Najväčšie zastúpenie majú trvalé trávnaté porasty – 1550,1 ha. Celkový podiel poľnohospodárskej
pôdy na celkovej výmere ostáva nezmenený.
Výmera poľnohospodárskej pôdy v meste Nová Baňa
2009
2010
2011
2012
32,3
32,3
32,3
32,3
% z celkovej výmery
1 981,3
1 979,2
1 978,5
Poľn. pôda - spolu
169,6
166,8
165,9
- orná pôda
0,1
0,1
0,1
- chmeľnica
0,0
0,0
0,0
- vinica
170,0
168,9
170,4
- záhrada
94,5
94,4
93,6
- ovocný sad
- trvalý trávny porast 1 547,1 1 549,0 1 548,6
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

32,3

32,2

32,2

32,2

32,1

32,1

32,1

1 977,5

1 976,1

1 975,3

1 972,5

1 970,0

1 968,3

1 967,1

1 963,9

164,8

164,3

163,0

160,8

159,3

159,0

158,6

155,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168,1

167,4

167,5

167,6

167,9

169,2

169,9

170,2

92,9

92,8

92,3

89,1

88,5

88,5

87,9

87,6

1 551,6

1 551,5

1 552,3

1 554,8

1 554,2

1 551,5

1 550,6

1 550,1

Areál živočíšnej výbory je v rámci zastavaného územia miesta situovaný na západnom okraji (ide o
budovu bývalého štátneho majetku) s obmedzenou kapacitou pre ustajnenie hospodárskych zvierat, z
dôvodu blízkosti obytných objektov. Medzi najvýznamnejšie podnikateľské subjekty zaoberajúce sa
poľnohospodárskou výrobou patria: SHR, Ing. Vladimír Boroš, ROĽAN spol. s r.o. a Poľan, s.r.o.
Hlavným predmetom ich podnikateľskej činnosti je výroba rastlinných a živočíšnych produktov (PRM,
2014, s.30).

Rastlinná výroba
Rastlinná výroba je zameraná na produkciu obilnín, zrnín a zemiakov. Produkcia zemiakov v priebehu
časového obdobia výrazne klesla. V roku 2019 činila produkcia 5,68 ton.
Hektárová úroda v tonách
Okres Žarnovica
Zrniny spolu
Obilniny
Olejniny

2009
2,79
2,79
1,58

2010
2,21
2,21
1,06

2011
3,77
3,77
0,88

2012
2,91
2,91
1,17

2013
3,60
3,60
2,28

2014
4,95
4,95
0,79

2015
3,87
3,87
0,97

2016
5,76
5,76
1,25

2017
4,05
4,05
2,13

2018
4,45
4,45
2,45

2019
4,00
4,00
2,51
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Zemiaky
24,37
15,42
20,40
Viacročné krmoviny
1,34
2,07
2,25
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

rozvoja

12,09
2,98

4,64
3,32

mesta

12,18
3,65

Nová

Baňa

12,73
3,06

10,06
2,21

11,24
2,35

10,09
2,93

5,68
2,68

V sledovanom období došlo k nárastu produkcie obilnín a olejnín. Do roku 2019 vzrástla produkcia na
4,00 a 2,51 ton na hektár.

Živočíšna výroba
Nasledujúca tabuľka prezentuje intenzitu chovu hospodárskych zvierat v okrese Žarnovica. Z hľadiska
živočíšnej výroby sa okres zameriava hlavne na chov hydiny a ošípaných.
Intenzita chovu hospodárskych zvierat v kusoch/100 ha
Okres Žarnovica
2009
2010
2011
2012
A
24,0
24,8
23,6
25,6
B
10,6
12,0
10,9
11,2
C
16,2
18,6
17,2
23,5
D
51,4
49,3
49,6
50,3
E
1567,8 1520,2 1509,8 1519,6
F
1361,3 1319,9 1310,9 1319,3

2013
24,4
10,7
25,2
55,4
1634,3
1418,8

2014
25,3
11,8
19,8
59,6
1746,7
1515,0

2015
29,9
12,3
20,6
60,4
1782,0
1545,2

2016
31,6
13,1
21,4
60,7
1826,4
1584,5

2017
29,1
12,9
19,1
60,7
1865,2
1619,0

2018
27,0
13,1
11,9
59,8
1858,7
1613,5

2019
26,6
13,3
15,2
59,2
1841,1
1598,2

Hovädzí dobytok (na 100 ha poľnohospodárskej pôdy)
Kravy (na 100 ha poľnohospodárskej pôdy)
Ovce (na 100 ha poľnohospodárskej pôdy)
Ošípané (na 100 ha ornej pôdy)
Hydina (na 100 ha ornej pôdy)
Sliepky (na 100 ha ornej pôdy)

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Od roku 2009 došlo v regióne k nárastu počtu kusov hovädzieho dobytka (26,6). K výraznému nárastu
intenzity chovu došlo v prípade ošípaných a hydiny – 59,2 a 1841,1 na 100 ha ornej pôdy.
K miernemu poklesu došlo v prípade oviec.
Lesné hospodárstvo
Lesný pôdny fond v k.ú. Nová Baňa 3 607,04 ha obhospodarujú Mestské lesy, spol. s r.o., Nová Baňa
a štátne lesy. Mestské lesy obhospodarujú hospodárske lesy 2 069,03 ha a ochranné lesy 507,6 ha.
Štátne lesy obhospodarujú cca 8 ha hospodárskych lesov. Lesné porasty sa nachádzajú na strmých a
vyššie položených pozemkoch nevhodných pre poľnohospodársku výrobu. Časť lesných porastov patrí
do kategórie hospodárskych lesov s prvoradou funkciou produkcie drevnej hmoty. Ostatné funkcie ako
vodohospodárska a funkcia protierózna majú iba podružnú funkciu. Ťažba drevnej hmoty je limitovaná
zakmenením porastov (PRM, 2014, s.30).
Výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo
Ekonomický život v Novej Bani sa v posledných rokoch spája s najväčším priemyselným
zamestnávateľom nielen v meste, ale aj v okrese Žarnovica, a to s podnikom Knauf Insulation,s. r. o.
(v minulosti Slovenské závody technického skla), ktorý sa v predmete svojej činnosti zaoberá výrobou
a distribúciou tepelno – izolačných materiálov. Od roku 2006 je súčasťou medzinárodného koncernu
Knauf. Významným zamestnávateľom v meste sa od roku 2005 stala aj spoločnosť Cortizo Slovakia,
a.s., ktorá sa zaradila k významným spracovateľom hliníka v regióne. V období od roku 2000 nositeľmi
zamestnanosti v meste sú hospodársky stabilizujúce sa spoločnosti menšieho charakteru podnikajúce
v rôznych oblastiach, a to TRISTONE FLOWTECH SLOVAKIA, s.r.o., výrobca plastových dielov pre
automobilový priemysel, K – PLAST, výrobné družstvo, producent plastikárskych výrobkov, SC
ZAMKON, s.r.o., spoločnosť, ktorá sa zaoberá zámočníckymi a zváračskými prácami, výrobou a
montážou železných konštrukcií, opravou technologických zariadení, ELMONT, s.r.o., výrobca
elektroinštalačného materiálu, Viliam Holý ELBA-H, spoločnosť vykonávajúca elektromontážne práce a
zároveň zaoberajúca sa predajom elektroinštalačného materiálu a svietidiel, UNISTAV NB s.r.o.,
spoločnosť, ktorá sa zaoberá stavebníctvom, vykonávaním stavebných prác a inžinierskych stavieb a
Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava (PRM, 2014, s.30).
Maloobchodné zariadenia
V tejto skupine občianskeho vybavenia prebehli po roku 1990 významné zmeny v dôsledku zmien
majetkovo-právnych vzťahov a nástupu trhového hospodárstva. Najvýznamnejšie zariadenia a objekty
obchodnej vybavenosti zostali však v meste zachované. Celkovo možno charakterizovať jestvujúcu
obchodnú vybavenosť v meste nasledovne: prevažná väčšina jestvujúcej obchodnej vybavenosti je
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sústredená na ul. Štúrova, Kollárova a Školská. Jedná sa o obchodnú vybavenosť umiestnenú v
rekonštruovaných alebo adaptovaných starých obytných domoch ako aj v nových vybudovaných
objektoch.
V meste Nová Baňa sa nachádzajú tri obchodné reťazce: COOP JEDNOTA Žarnovica, spotrebné
družstvo, Lidl Slovenská republika, v.o.s., predajňa Nová Baňa, CBA Slovakia, a.s., Nová Baňa. V
meste Nová Baňa pôsobia aj menší zamestnávatelia predstavujúci predovšetkým malé a stredné
podnikanie (PRM, 2014, s.31).
2.10. ŠKOLSTVO A VZDELANIE
Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
mesta a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a
základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. V súčasnosti sa spoločenské a
sociálne zmeny odzrkadlili aj v potrebách kapacít, ako aj racionalizačných opatreniach vzhľadom k
ekonomike prevádzkovania týchto zariadení. Boli zredukované počty zariadení i v centre regiónu a
záujmovom území. V meste pôsobí jedna materská škola (Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa) s
elokovanými pracoviskami, dve základné školy, 4 špeciálne školy, gymnázium, SOŠ a základná
umelecká škola, centrum voľného času.
Materské školy
Výchovu a vzdelávanie pre najmenšie deti v meste zabezpečuje jedna materská škola s elokovanými
pracoviskami. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch do šesť
rokov a deťom pokračujúcim v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Do roku 2011 boli v meste 4 samostatné materské školy. V tomto roku bola uskutočnená organizačná
zmena, ktorá vytvorila jeden právny samostatný subjekt s elokovanými pracoviskami. Materská škola
Nábrežná 2 prešla rôznymi zmenami od svojho vzniku, až sa vyprofilovala na materskú školu so
subjektami, ktoré sú jej súčasťou: ŠJ Nábrežná 2, ŠJ Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 6230, Elokované
triedy Śtúrova 47 a Elokované triedy Kolibská cesta 6230, s celkovou kapacitou 199 detí.
Materská škola má 10 tried, v ktorých vyučuje 20 učiteliek. V roku 2019 bolo evidovaných v materskej
škole a elokovaných triedach 193 detí.
Materská škola
2009
2010
MŠ spolu
4
4
MŠ spolu - deti
192
199
MŠ - štátne - triedy
10
10
MŠ - štátne - učitelia
21
21
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

2011
4
204
10
21

2012
1
201
10
17

2013
1
212
10
21

2014
1
205
10
21

2015
1
211
10
21

2016
1
213
10
21

2017
1
216
10
21

2018
1
202
10
21

2019
1
193
10
21

Materský škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „V Nábrežníčku od A po Z
spoznávame svet“, so zameraním na prosociálnu výchovu: „Vyrastú z nás slušní ľudia“,
enviromentálnu výchovu: „Poznávame a chránime prírodu“, pohybovú výchovu: „Športujeme pre
zdravie“, regionálnu výchovu: „Poznávame kultúru a tradície“. V materskej škole sa používajú pri
výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok a
výučbových softvérov. Digitálne technológie sa používajú v rámci hier, edukačných činností a aktivít.
Deti s nimi pracujú radi, motivujú ich k hravému objavovaniu a skúmaniu. Dominujú však metódy,
ktoré majú v sebe zakomponovaný maximálny podiel aktivizácie detí s dominanciou hry, ako
najvhodnejšou metódou pre deti predškolského veku. Úzka spolupráca s rodinou, „otvorenie“
materskej školy rodičom a okoliu, posúvanie komunikácie rodič – škola, na kvalitatívne vyššiu úroveň,
individuálne výchovné poradenstvo je každodenným cieľom. Okrem základnej výchovno-vzdelávacej
činnosti a iných aktivít, ktoré organizuje v súlade so Školským vzdelávacím programom a zameraním
školy, ponúka zákonným zástupcom a ich deťom vo svojich priestoroch aj odbornú starostlivosť
formou logopedickej depistáže, starostlivosti v oblasti porúch zraku (ortopticko – pleoptické cvičenia).
Zabezpečuje podľa záujmu rozvíjanie základov komunikácie v anglickom jazyku, pre deti 5 - 6 ročné
organizuje lyžiarsky kurz, v ktorom okrem základných lyžiarskych zručností, si deti rozvíjajú aj vôľové
vlastnosti a kladný vzťah k športu a lyžovaniu. Spolupracuje so ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety,
Centrom voľného času, Základnou umeleckou školou, so Spojenou školou na ulici Školskej,
Gymnáziom Františka Švantnera, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasti SŠ v
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Novej Bani. Úzko spolupracuje aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencii v
Žarnovici (http://msnovabana.sk/, 15.9.2020).
Základné školy
V roku 2019 bolo v štátnej škole 21 tried, v ktorých sa vzdelávalo 397 žiakov. V škole bolo
zamestnaných 29 učiteľov. V meste sa nachádza cirkevná škola s kapacitou 9 tried a 15 učiteľmi. V
roku 2019 bolo v škole 180 žiakov.

Základná škola
2009
2010
ZŠ - spolu štátne
1
1
ZŠ - spolu - žiaci štátne
445
425
ZŠ - triedy štátne
21
20
ZŠ - učitelia štátne
32
31
ZŠ - spolu cirk.
1
1
ZŠ - spolu - žiaci cirk.
181
182
ZŠ - triedy cirk.
9
10
ZŠ - učitelia cirk.
15
17
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

2011
1
403
21
31
1
168
9
15

2012
1
401
22
33
1
161
9
14

2013
1
397
22
33
1
178
10
15

2014
1
402
23
32
1
174
10
15

2015
1
408
23
32
1
175
10
14

2016
1
389
23
30
1
181
9
13

2017
1
387
22
31
1
175
9
15

2018
1
383
20
30
1
182
10
15

2019
1
397
21
29
1
180
9
15

Základná škola Jána Zemana je situovaná v mestskom prostredí, historicky známeho slobodného
kráľovského banského mesta Nová Baňa. Vchod do budovy školy je od hlavnej cesty, ktorá je
oddelená trávnatým porastom s oplotením. Súčasťou školy je školský klub detí a centrum voľného
času, ktoré využívajú učebne školy a slúžia žiakom na organizovanie popoludňajšej a záujmovej
činnosti.
V ZŠ vyučuje 29 učiteľov, 5 vychovávateliek v ŠKD, 1 školská psychologička, 1 špeciálna
pedagogička a 7 asistentiek učiteľa. V škole pracuje väčšina pedagógov s dlhodobými pedagogickými
a odbornými skúsenosťami a schopnosťami. Všetci sú pedagogicky a odborne spôsobilí. Je tu väčšia
časť stabilného pedagogického zboru, ktorý býva dopĺňaný mladšími pedagógmi. Členovia
pedagogického zboru sú flexibilní, obetaví, kreatívni a zodpovedne pristupujú k plneniu svojich
povinností.
Budova školy sa skladá z prízemia a z prvého a z druhého poschodia. Disponuje 22 kmeňovými
učebňami vybavenými notebookom/PC a dataprojektorom, 17 s pripojením na internet a 4 kmeňové
triedy slúžia aj ako priestor pre ŠKD. Žiaci tejto školy majú 13 odborných učební a to: polytechniky
(notebook s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, dataprojektor), hudobnej výchovy (notebook
s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, audio vybavenie), 2 učebne informatiky (15 PC pre
žiakov s pripojením na internet, dataprojektor), cudzích jazykov (15 PC pre žiakov s pripojením na
internet), multimediálna učebňa (notebook s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, audio
vybavenie), učebňa geografie (20 tabletov pre žiakov s wi-fi, notebookom s pripojením na internet,
interaktívna tabuľa), učebňa biológie (PC s pripojením na internet, dataprojektor), učebňa chémie (PC
s pripojením na internet, dataprojektor), učebňa fyziky (PC s pripojením na internet, dataprojektor),
učebňa nemeckého jazyka (PC s pripojením na internet, dataprojektor), učebňa anglického jazyka (PC
s pripojením na internet, dataprojektor, interaktívna tabuľa), klubovňa (notebook s pripojením na
internet, interaktívna tabuľa, audio vybavenie).
Na športovú prípravu pre žiakov aj verejnosť slúžia 2 telocvične - telocvičňa na kolektívne športy
(basketbal, volejbal, florbal, karate, stolný tenis...) a gymnastická telocvičňa. Pridružený k nim je
športový areál - multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s atletickou dráhou, doskočisko pre skok do
diaľky, sektor pre vrh guľou a oddychové kúty s novými lavičkami. Súčasťou budovy telocvične je
kotolňa.
Škola má od 01.04.2002 právnu subjektivitu, je plnoorganizovaná s 11 ročníkmi v primárnom
vzdelávaní a s 11 ročníkmi v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Kapacita žiakov v triedach je však oveľa
väčšia, ako je jej súčasná naplnenosť. Toto ja však spôsobené aj aktuálnym demografickým vývojom,
čo sa samozrejme podpisuje aj pod naplnenosť mestských škôl.
Hlavnou činnosťou školy je výchova a vzdelávanie detí a žiakov vo veku 6 až 16 rokov v povinnej
desaťročnej školskej dochádzke. Škola ponúka predovšetkým kvalitnú výchovu a vzdelávanie. Snahou
je, aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla.
Základná škola Jána Zemana má v súčasnosti k dispozícií: zabezpečovací kamerový systém,
zabezpečovací poplachový systém a bezpečné uskladnenie bicyklov. V okolí školy absentuje možnosť
parkovacích miest.
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Ďalšou súčasťou budovy je školská kuchyňa s jedálňou a školský byt.
Školská kuchyňa s jedálňou poskytuje všetkým stravníkom možnosť výberu z dvoch jedál(stravujú
sa v nej žiaci a zamestnanci dvoch základných škôl), je vybavená moderným čipovým systémom, ktorý
umožňuje prihlásenie, odhlásenie a zmenu obeda prostredníctvom terminálu, ale aj cez internet.
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj počtu stravníkov a kapacitu školskej jedálne.
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj počtu stravníkov a kapacitu školskej jedálne. Školská jedáleň
má stabilnú kapacitu 240 miest. V roku 2019 sa v nej stravovalo 470 osôb.
Školské jedálne - základné školy
2009
Počet
Miesta pri stoloch

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

200

200

200

200

200

200

200

220

248

244

247

714

633

613

633

591

649

622

638

665

707

Stravníci
783
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

ZŠ sv. Alžbety je plnoorganizovaná, má 9 ročníkov, v každom ročníku je jedna trieda. Budova školy má
2 poschodia. Na prízemí je školský klub detí, telocvičňa, dve triedy, jazyková učebňa. Na 1. poschodí
sú 4 triedy, sklad učebníc, knižnica, prírodovedná učebňa, kabinet. Na 2. poschodí je umiestnená
riaditeľňa, zborovňa, 3 triedy, kaplnka, počítačová učebňa a jazyková učebňa. Škola je umiestnená v
peknom prostredí na pravej strane cesty, ktorá vedie zo stanice na námestie. Súčasťou je oplotená
záhrada s pieskoviskom a altánkom. Žiaci prichádzajú po zápise, ktorý sa uskutočňuje každoročne v
mesiaci apríl, do 1. ročníka vo veku 6 alebo 7 rokov. Deti pochádzajú v prevažnej miere z
kresťanských rodín z Novej Bane a blízkych obcí. Do školy prijímame deti aj s telesným postihnutím,
ktoré integrujeme v bežných triedach a venujeme im zvýšenú starostlivosť. V učiteľskom zbore učí v
priemere 16 učiteľov, ktorí sú stabilizovaní. Menia sa iba v prípade, keď učiteľka nastupuje na
materskú dovolenku a je potrebné prijať novú na zastupovanie. V škole pôsobia aj rehoľné sestry a
kňazi. Rehoľné sestry učia najmä anglický jazyk, náboženskú výchovu učia kňazi. Všetci učitelia majú
pedagogickú a odbornú spôsobilosť a neustále si ju dopĺňajú formou cyklických vzdelávaní, odborných
seminárov a kurzov. Materiálno-technické podmienky sa darí každoročne zlepšovať. Triedy sú
vybavené interaktívnou technikou, ktorú tvorí interaktívna tabuľa s príslušenstvom. Škola má zriadené
a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, učebňu výpočtovej techniky (23 počítačov ) s
dataprojektorom, notebookom a plazmovým televízorom, školské dielne, kuchynku. Má dve jazykové
učebne i učebňu chémie. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené
učebné varianty (https://cloud1k.edupage.org/cloud?z%3ANQj53OnW7h6qmhEd5kutqP4t70atAX%2B
637PFJC%2BGBs5gZuDRxBqPuQPAsOrdWsgH, 15.9.2020).
Špeciálne školy
V meste Nová Baňa sa nachádzajú 4 špeciálne školy. V roku 2019 bolo v školách 106 žiakov a 22
učiteľov. Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa má nasledujúce organizačné zložky: Špeciálna
materská škola pre deti s telesným postihnutím, Školská 5, Nová Baňa, Špeciálna základná škola pre
žiakov s telesným postihnutím, Školská 5, Nová Baňa, Odborné učilište pre žiakov s telesným
postihnutím, Školská 5, Nová Baňa, Praktická škola, Školská 5, Nová Baňa. Súčasti školy: Školský klub
detí, Školská 5, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Výdajná školská jedáleň, Školská 5, Nová Baňa
ako súčasť Spojenej školy, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školská 5, Nová Baňa. Ako
súčasť Spojenej školy je aj Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej
školy a Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy.
Špeciálne školy
2009
2010
Počet
4
4
Deti predšk. veku
5
5
Žiaci školského veku
128
127
Učitelia
28
25
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

2011
4
9
117
23

2012
4
10
109
20

2013
4
10
102
20

2014
4
6
110
21

2015
4
7
121
21

2016
4
6
111
21

2017
4
7
100
20

2018
3
5
105
24

2019
4
5
106
22
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Škola realizuje výchovu a vzdelávanie žiakov na dvoch pracoviskách a to v sídle školy na ulici Školská
5, Nová Baňa a na Elokovanom pracovisku, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej
školy v priestoroch DSS Hrabiny, 4. poschodie – A blok., v ktorých vzdeláva žiakov ubytovaných v DSS
Hrabiny. Využíva priestory DSS na základe novej „Zmluvy o prenájme nebytových priestorov a odmene
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov“, ktorá je uzatvorená na obdobie od 1.5.2016 do
31.1.2021 /5 rokov/. Prenajaté priestory škola prispôsobuje podmienkam edukácie žiakov s
viacnásobným postihnutím. Pre výchovnovzdelávací proces v priestoroch DSS má škola účelne
zariadené triedy, odborné učebne, audiovizuálnu učebňu, počítačovú učebňu, stimulačnú miestnosť
pre žiakov, Snoezelen, miestnosť pre muzikoterapiu a dramatoterapiu. V súvislosti s
výchovnovzdelávacím procesom má škola prenajaté priestory telocvične, komplex školských dielní,
skleník a časť pozemku v areáli DSS. V sídle školy, na ulici Školská 5, Nová Baňa, škola realizuje
výchovu a vzdelávanie vo všetkých zložkách školy pre deti a žiakov, ktorí denne dochádzajú do školy z
miesta bydliska a to z regiónov Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom. Budova školy je trojpodlažná
– dve nadzemné podlažia a suterén, z veľkej časti je stavebne bezbariérovo upravená a vhodne
dispozične riešená. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v účelne zariadených a vybavených
priestoroch, ktorými sú triedy, odborné učebne, audiovizuálna učebňa, počítačová učebňa, stimulačná
miestnosť pre žiakov, relaxačná miestnosť, terapeuticko-rehabilitačná miestnosť, telocvičňa –
posilňovňa, školská dielňa, školský dvor. V školskom roku 2017/2018 bola novovybudovaná a zriadená
miestnosť Snoezelen, ktorá slúži na terapeutické účely pre žiakov školy aj klientov CŠPP. Výchovnovzdelávací proces v zložke školy – Praktická škola sa v školskom roku 2018/2019 v materiálnotechnickej oblasti skvalitnil vybudovaní novej školskej kuchynky, ktorá je vybavená modernými
kuchynskými vybavením a dispozične riešená aj pre osoby s telesným obmedzením. Za účelom
stravovania žiakov a zamestnancov školy je v priestoroch budovy školy zriadená a moderne vybavená
výdajná školská jedáleň. Vďaka humanitárnej pomoci PSS a.s. 2019 bol podporený projekt „Pohyb
nám skvalitní život“, zo získaných finančných prostriedkov bol vybudovaný športový areál pre deti a
žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím vo vonkajších priestoroch školy.
Vybudovaním účelového športoviska pre žiakov našej školy skvalitníme výchovno-vzdelávací proces vo
vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb aj celkovú kvalitu života našich žiakov, čím sa im zvýši ich fyzická
kondícia a z dlhodobého hľadiska ich pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu. V priestoroch
školského dvora je vybudovaný viacúčelový altánok ako príjemné prostredie pre edukáciu detí a žiakov
v prírode a zároveň aj oddychová zóná pre spoločné aktivity detí a žiakov školy s ich zdravými
rovesníkmi. Novovytvorený priestor bude slúžiť na rozvíjanie a zapájanie žiakov školy do aktivít, v
ktorých sa naučia bezpečne a zodpovedne rásť po telesnej aj duševnej stránke a zdravo oddychovať.
Pre celoškolské aktivity s účasťou verejnosti škola využíva po vzájomnej dohode s Centrom voľného
času Nová Baňa spoločenskú sálu, ktorá je bezbariérová a nachádza sa v tesnej blízkosti školy. CŠPP,
ktoré je súčasťou školy, za účelom poskytovania kvalitnejších a komplexnejších služieb pre klientov,
ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie a sú žiakmi bežných základných a stredných škôl
využíva priestory elokované pracovisko CŠPP, ktoré sú situované v prenajatých priestoroch od mesta
Nová Baňa v centre mesta na ulici Bernolákova 3. V CŠPP pracujú odborní zamestnanci – psychológ,
špeciálni pedagógovia, logopéd a liečebný pedagóg. Pracovisko je účelne zariadené, má tri miestnosti,
ktoré sú vybavené diagnostickými nástrojmi, testami, špeciálnymi učebnými a kompenzačnými
pomôckami, vhodným výukovými programami a iným účelným zariadením pre deti od raného veku a
žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných a stredných školách (SoVČ
Spojená škola, 2019).
Základná umelecká škola
Základnú umeleckú školu v Novej Bani navštevuje 152 žiakov od materskej školy až po ukončenie
strednej školy. Zameranie školy: Základná umelecká škola v Novej Bani poskytuje mladej generácii
možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v oblasti hudobného, výtvarného a dramatického umenia.
ZUŠ
2009
2010
štátne
1
1
žiaci
341
393
učitelia
14
19
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

2011
1
422
21

2012
1
389
24

2013
1
376
24

2014
1
398
28

2015
1
394
26

2016
1
400
25

2017
1
413
24

2018
1
406
25

2019
1
418
25

Škola sídli v budove mesta. Škola je umiestnená v užšom centre mesta, pri nákupných strediskách a
Centre voľného času. Pri škole sa nachádzajú autobusové zastávky, čo je výhodné pre dochádzajúcich
žiakov. Dostupnosť školy je pre žiakov mesta a z rôznych častí spádových oblastí mesta aj okolitých
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obcí dobrá. Vyučovanie na škole je sústredené v jednej budove na Kollárovej ulici č. 5, kde je 18
vyučovacích tried na individuálne i skupinové vyučovanie a koncertná sála. V priestoroch bývalých
bytov je od školského roku 2009/2010 na prízemí presťahované dychové oddelenie a na poschodie sa
presťahoval výtvarný odbor. Kapacita žiakov je cca 420. Školu navštevujú žiaci hlavne z mesta Nová
Baňa a z rôznych častí spádových oblastí mesta ako aj okolitých obcí. Škola okrem žiakov s
požadovanými umeleckými schopnosťami vychováva mnoho nadaných aj výrazne talentovaných
žiakov, o čom svedčia dlhodobé vynikajúce výsledky školy. Takýmto žiakom môže byť pridelená forma
rozšíreného vyučovania. Dobré výsledky škola dosahuje hlavne vďaka vysokej odbornosti a
pedagogickej spôsobilosti pedagogického zboru. Počet učiteľov sa upravuje podľa potreby školy a
hlavne počtu prijatých žiakov. Všetci pedagogickí zamestnanci majú požadovanú pedagogickú a
odbornú spôsobilosť. V prípade nekvalifikovanosti škola bude motivovať a dávať priestor
zamestnancovi pre dosiahnutie požadovaného vzdelania. Každý vyučujúci je osobnosťou, ktorá
odovzdáva žiakom svoje skúsenosti z vlastnej hudobnej výtvarnej tvorby a literárno-dramatickej
tvorby. V práci využívajú nové poznatky, formy a metódy vyučovania získané ďalším vzdelávaním
učiteľov (https://zusnovabana.edupage.org/a/6731, 12.9.2020).
SOŠ
História odborného školstva sa v meste začína v roku 1948 zriadením dvojročnej záhradníckoovocinárskej školy. K 1.9.1953 vznikla dvojročná poľnohospodársko-účtovnícka škola. Od 1.9.1960
bolo zriadené poľnohospodárske odborné učilište pod spoločným riaditeľstvom SPTŠ a PMŠ. V
školskom roku 1961/62 sa POU osamostatnilo. V roku 1971 zaniká v Novej Bani SPTŠ. Dňom 1. 9.
1981 je zriadené Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Novej Bani. K 1. 9. 1990 bola otvorená
Dievčenská odborná škola so štvorročným študijným odborom obchod a podnikanie, končiaci
maturitnou skúškou. V školskom roku 1995/96 sa začínajú na škole rozvíjať vidiecke remeslá. O rok
neskôr sa začína vyučovať na DOŠ nový voliteľný predmet aplikovaná ekonómia v spolupráci s
neziskovou mimovládnou organizáciou Junior Achievement - mládež pre budúcnosť. Od 1. 9. 2000 sa
začína vyučovať učebný odbor kuchár – čašník. Združená stredná škola vznikla transformáciou
Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho a Dievčenskej odbornej školy v Novej Bani v roku
2004. Postupnou transformáciou sa vyprofilovala na školu, ktorá je svojím vzdelávacím obsahom
orientovaná na rozvoj služieb. Stredná odborná škola obchodu a služieb vo svojom názve nesie obsah
vzdelávania, je zameraná na rôzne profesie trojročných odborov a maturitných odborov, ktoré sú
zamerané na rozvoj obchodu, podnikania, gastronomických služieb, poľnohospodárstva
(https://www.sosnb.sk/a/historia, 15.9.2020).
SOŠ
2009
2010
Počet
1
1
Žiaci
278
224
Triedy
13
13
Učitelia
20
19
Žiaci denného štúdia
278
184
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

2011
1
191
10
17
191

2012
1
183
11
16
183

2013
1
183
10
16
183

2014
1
155
10
16
155

2015
1
152
9
13
152

2016
1
142
9
13
142

2017
1
145
9
14
145

2018
1
155
9
13
144

2019
1
138
9
13
138

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Osvety 17, v Novej Bani. Normatív
vybavenosti dielní, odborných učební, tried a pracovísk praktického vyučovania je v súlade s
normatívom MŠ SR. Školský manažment má k dispozícii: kancelária riaditeľa školy, kancelária pre
zástupcov riaditeľa školy pre TV, kancelária pre zástupcu riaditeľa školy pre OV, kancelária pre
sekretariát, kabinet pre výchovného poradcu, zasadacia miestnosť pre pedagogickú radu, Pedagogickí
zamestnanci školy: zborovňa pre pedagogických pracovníkov, kabinety pre učiteľov, triedy pre
teoretické a odborné vyučovanie žiakov, telocvičňa. Nepedagogickí zamestnanci školy: kancelárie pre
ekonómov a správcu, bezpečnostného technika a hospodára, príručný sklad s odkladacím priestorom,
dielňa, kotolňa, sklad učebníc, archív. K dispozícii s ďalšie priestory: školská jedáleň, hygienické
priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky,
sklady náradia, strojov a zariadení, sklady materiálov, surovín a polotovarov, knižnica. Makrointeriéry
zahŕňa školské budovy, školský dvor a školské ihrisko. Pracoviská praktického vyučovania predstavujú
školské dielne. Vyučovacie interiéry zahŕňajú klasické triedy, odborné učebne informatiky a
účtovníctva, odborné učebne jazykov, multimediálne učebne, interaktívna učebňa, učebňa techniky
administratívy, učebňa stolovania a telocvičňa (https://cloud1f.edupage.org/cloud?z%3AYi00
uFDefdU0ccrfcuT1hXbAI4jgAoeFNyGTIMB9nbsT37HOMTLCvWGjDzYK1woN, 15.9.2020).
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Gymnáziá
Škola bola založená v Novej Bani v roku 1957 ako jedenásťročná stredná škola, z ktorej sa v roku
1969 stalo gymnázium. K pôvodnému štvorročnému gymnáziu pribudlo v roku 1995 osemročné
gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V roku 1998 bol škole Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky prepožičaný čestný názov Gymnázium Františka Švantnera. Obidva odbory štúdia poskytujú
úplné stredoškolské vzdelanie. Škola sa nachádza na Bernolákovej ulici v centre mesta, tvorí ju
hlavná budova a prístavba, patrí k nej školský dvor, z ktorého sa po terasovitých kaskádach schádza
na univerzálne ihrisko s umelým trávnatým povrchom. Priestorovo má škola k dispozícii 12 tried (8
tried osemročného a 4 triedy štvorročného štúdia). Vyučovanie sa realizuje tiež v odborných
učebniach, ktoré sú vybavené modernou technikou. Dopravná dostupnosť školy je veľmi dobrá,
nachádza sa len niekoľko minút od autobusovej zastávky (ŠVP SS, 2019).
Gymnázium
2009
2010
Počet
1
1
Žiaci
313
304
Triedy
11
12
Učitelia
23
25
Žiaci denného štúdia
313
304
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

2011
1
297
12
25
297

2012
1
277
12
27
277

2013
1
234
11
22
234

2014
1
213
10
21
213

2015
1
190
9
18
190

2016
1
152
8
14
152

2017
1
126
7
12
126

2018
1
89
5
13
89

2019
1
84
5
12
84

Škola má k dispozícii 6 kmeňových tried, 2 učebne cudzích jazykov a jazykové laboratórium, odborné
učebne fyziky, chémie a biológie, učebne na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, matematiky a
geografie, 1 počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu a aulu s kapacitou 60 miest na sedenie. Aulu
využívame okrem vyučovania aj na besedy a prednášky, či spoločenské podujatia pre deti a rodičov. V
škole sa nachádza školská knižnica, odborná knižnica prírodných vied, sklad učebníc a 9 kabinetov pre
vyučujúcich. Vybavenie kabinetov sa neustále dopĺňa a zlepšuje v rámci rozpočtu, resp. v spolupráci s
rodičovským združením. Priebežne dopĺňame nové učebné pomôcky a učebnice. Škola nemá vlastnú
telocvičňu ani jedáleň. Vyučovanie telesnej výchovy sa realizuje na školskom ihrisku s umelým
trávnatým povrchom, v učebni športu a v herni stolného tenisu, v spolupráci so Strednou odbornou
školou Nová Baňa v jej telocvični, v priestore posilňovne TABO, ako aj na priľahlých športových
ihriskách patriacich mestu Nová Baňa. Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené v
školskom bufete a v jedálni Strednej odbornej školy Nová Baňa. Škola nemá bezbariérový prístup. V
rámci zlepšenia podmienok priebežne realizujeme úpravy interiéru a exteriéru školy (ŠVP SS, 2019).
Centrum voľného času
CVČ Nová Baňa patrí do siete školských zariadení mesta. Jeho poslaním je ponúkať zmysluplné
aktivity pre deti a mládež v ich voľnom čase. Centrum voľného času organizuje výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú, rekreačnú, športovú činnosť pre deti a mládež, prípadne ich rodičov. Rozvíja záujmy,
vytvára podmienky na zdokonalovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov
užitočného využívania voľného času detí a mládeže, na rozvíjanie talentu, špecifických vlastností a
tvorivosti detí a mládeže. CVČ funguje počas celého roka s množstvom krúžkov, akcií a podujatí, ktoré
organizuje. Pravidelná záujmová činnosť: v období školského roka funguje množstvo záujmových
útvarov, súborov, kurzov a klubov. Príležitostná činnosť: formou jednorazových alebo pravidelne sa
opakujúcich podujatí a súťaží (mestského, okresného, regionálneho charakteru). CVČ ako školské
zariadenie v spolupráci s Krajským školský úradom v Banskej Bystrici je organizátorom okresných
súťaží a olympiády vyhlásené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Letná činnosť: letné
pobytové, prímestské tábory, letné jednorazové podujatia, výlety, alebo odborné sústredenia.
Individuálny prístup – najmä vo vzťahu k zdravotne a telesne postihnutým a talentovaným deťom a
mládeži a pre deti a mládež zo sociálne zvýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia. Konzultačnú
činnosť s praktickými ukážkami – formou tvorivých dielní, búrz nápadov a otvorených dverí pre deti,
mládež, verejnosť a pedagogickú obec (https://www.cvcnovabana.sk/find_us/, 12.9.2020).
Trendy
Transformácia základného školstva si vyžaduje zmenu filozofie vzdelávania z direktívneho na tvorivohumánne, musí sa zamerať na osobnosť žiaka a na celkový rozvoj jeho osobnosti. Preto je tak
dôležitá kurikulárna transformácia, to znamená konštruktívna zmena v učebných plánoch a osnovách.
Treba sa zamerať na to, čo je pre žiaka dôležité, netrvať na encyklopedických vedomostiach a
memorizácii, ale sústrediť sa na to, aby žiak pracoval tvorivo, aby si vedel hľadať a dokázal nájsť
informácie, ktoré potrebuje a nezaťažoval sa tým, čo nie je dôležité a čo si môže kedykoľvek nájsť na
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internete, alebo v knižnici. Diverzifikácia ciest, spôsobov a metód vzdelávania. Je nevyhnutná
diverzifikácia ciest, spôsobov a metód vzdelávania. Rodičia musia mať možnosť vybrať si školu, ktorá
vyhovuje ich deťom či už je to škola štátna, súkromná, alebo alternatívna, to znamená, že tu musí
existovať prostredie slobodnej voľby a právo na výber vzdelávacej cesty, musí existovať konkurenčné
prostredie, ktoré bude hnacou silou pokroku.

Prognóza cieľovej skupiny
Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021
0
1-4

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

77

64

82

70

74

65

59

62

81

69

71

267

276

276

289

303

297

304

283

261

271

267

0 – priem. Index

1,005 % nárast – 0

1-4 priem. Index

1,001 % nárast 1 – 4

-7,792
0,000

Abs. nárast

-6

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

4,621

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

4,610

V prípade, že sa doterajší trend zachová, v najbližších 11 rokoch by mal klesnúť počet detí do 1 roka
až o 7,792 % a vo vekovej skupine od 1 – 4 by nemal počet klesnúť. V priemere by mal klesnúť
podiel na celkovom počte obyvateľov. Kým v roku 2021 by mal podiel na celkovom počte činiť 4,621
%, do roku 2031 by mal tento podiel klesnúť na 4,610 %. V absolútnom vyjadrení dôjde k poklesu
počtu detí o cca. 6. Pokles by mal byť relatívne málo významný a teda pravdepodobne nebude
vytvárať tlak na znižovanie kapacít zariadení poskytujúcich verejné služby pre túto vekovú skupinu.
Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5-9

331

329

326

332

340

340

350

367

367

382

10-14

385

360

382

369

350

348

337

318

320

324

5-9 – pr. Index

1,012 % nárast 5 - 9

10-14 pr. Index

0,985 % nárast 10 - 14

Abs. nárast

2031
372
329
12,387
-14,545
-15

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

9,584

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

9,595

V skupine obyvateľov od 5 do 14 rokov sa predpokladá pokles. V absolútnom vyjadrení by mal počet
detí v tomto veku klesnúť o 15. V skupine od 5 do 9 rokov by mal počet detí stúpnuť o 12,387 %.
V skupine od 10 do 14 rokov by mal počet detí klesnúť o 14,545 %. Deti v tomto veku sú
spotrebiteľmi služieb predškolského vzdelávania, základného vzdelávania, mimoškolskej záujmovej
činnosti a do určitej miery aj zdravotníckych služieb. Celkový podiel na štruktúre by mal narásť na
9,595 %. Mesto v súčasnosti zabezpečuje služby predškolského vzdelávania a je aj zriaďovateľom
základnej školy.
2.11. SOCIÁLNA SFÉRA
Na území mesta Nová Baňa pôsobia dvaja verejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú
sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Ďalej je poskytovaná sociálna služba na podporu rodiny s deťmi: pomoc pri osobnej starostlivosti o
dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Ďalej je to sociálna služba na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: poskytovanie sociálnej služby v
zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, opatrovateľská služba, požičiavanie pomôcok, monitorovanie a signalizácia potreby
pomoci. Medzi podporné služby poskytované mestom patria: odľahčovacia služba, pomoc pri
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zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností, poskytovanie sociálnej služby v jedálni a donáška
stravy do domácnosti.
Sociálne zariadenia podľa typ ukazovateľa, rok a územie
Okres Žarnovica
Počet zariadení
Počet miest k 31.12 spolu

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11

15

19

22

22

24

22

17

15

15

13

322

384

447

454

439

454

473

427

421

420

403

P.m. v zar. pre seniorov

15

30

39

69

64

100

151

151

147

148

150

P.m. v DSS pre pos. dosp.

93

131

179

199

149

183

169

170

187

194

194

P.m. v DSS pre postih. deti

128

128

126

58

98

53

50

43

31

22

18

P.m. v detských domovoch
44
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

47

45

41

47

45

46

46

0

0

0

V meste sa nachádzajú nasledujúci poskytovatelia sociálnych služieb.
Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta I/393, Nová Baňa
Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj ako rozpočtová organizácia. Poskytuje sociálne
služby svojím klientom, t. j. deťom a dospelým s telesným postihnutím a duševnými poruchami od
narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania a v prípade ďalšej
prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy formou ambulantnej a pobytovej sociálnej služby.
Komplexná starostlivosť zahŕňa výchovný, vzdelávací, rehabilitačný, zdravotný a sociálny aspekt.
Kapacita zariadenia je 128 miest, z toho DSS – 100 miest, ŠZ – 13 miest, ZPB – 4 miesta a RhS – 11
miest. Svoje miesto tu našli aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorých je v súčasnosti 7,
takže zariadenie plní funkciu aj „detského domova“. Klientmi DSS sú deti a mládež s mentálnym
postihnutím a duševnými poruchami, telesným postihnutím a s kombinovaným postihnutím, ktorým sú
poskytované sociálne služby formou: ambulantného, týždenného a celoročného pobytu. Počet
zamestnancov: 73,7 (PRM, 2014, s52 - 55).
Stredisko: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pri DSS Hrabiny Nová Baňa, Moyzesova 10,
Nová Baňa
Poskytuje služby pre seniorov a dospelých zdravotne postihnutých s duševnými poruchami, telesným
postihnutím s poruchami pohybového a podporného aparátu a s kombinovaným postihnutím.
Kapacita: 21 miest, z toho DSS – 17 miest, ZPS – 4 miesta. Forma pobytu: celoročná pobytový forma.
Počet zamestnancov: 10,8.
Detský domov
Detský domov v Novej Bani poskytuje dočasne náhradné prostredie pre výchovu 46 deťom a mladým
dospelým vo veku od 0 do 25 rokov. Dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou musí dostať
možnosť žiť v prostredí, ktoré sa svojim charakterom čo najviac podobá rodinnému prostrediu. V
súčasnej dobe má 11 detí možnosť žiť v reálnych rodinách. Jedná sa o 5 profesionálnych rodín, ktoré
sú organizačnou súčasťou detského domova. Profesionálni rodičia sú zamestnanci, ktorí sa o deti
starajú v ich vlastnom domácom prostredí. Tridsaťšesť detí žije v štyroch samostatných skupinách.
Samostatné skupiny možno charakterizovať ako domácnosti, situované v dvoch samostatných
bytových jednotkách v budove na ulici Moyzesova č. 39 a v dvoch rodinných domoch v Novej Bani. O
deti sa v každej samostatnej skupine stará päť zamestnancov. Detský domov v Novej Bani v súčasnej
dobe zamestnáva 33 zamestnancov. Zriaďovateľom je ÚPSVaR Banská Bystrica (PRM, 2014, s52 - 55).
Materské centrum Gašparko
Podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi, ktoré vytvára priestor pre mamičky s deťmi a
dopomáha k rozvoju osobnosti každého dieťaťa. Materské centrum je významnou súčasťou tretieho
sektora na Slovensku, poskytuje priestor na sebarealizáciu každého, kto prejaví záujem o takúto
činnosť, je to organizácia postavená na dobrovoľníckej práci a rozvoji svojpomoci v komunite rodín.
Ide o prostredia bezpečné a priateľské k deťom, otvorené pre všetkých, poskytujúce návštevníkom
možnosť individuálnych aktivít ako aj organizovaný program. Mesto aktívne spolupracuje a podporuje
činnosť Materského centra Gašparko (PRM, 2014, s.48).
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Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi:
Bonitas, n.o., Májová 15, Nová Baňa: ZSS:
Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov OÁZA, Tekovská Breznica 730, cieľová skupina: seniori
a občania so zdravotným postihnutím. Kapacita: 50 miest, z toho ZPS: 34 miest a DSS – 16 miest.
Forma pobytu: celoročná pobytová forma.
DSS Zdravie, n.o., Cintorínska 20, Nová Baňa: ZSS: Denný stacionár pre seniorov
Cintorínska 20, Nová Baňa, cieľová skupina: seniori a občania so zdravotným postihnutím. Kapacita:
20 miest. Forma pobytu: ambulantná forma. V súčasnej dobe neprevádzkovaný. Mesto aktívne
spolupracuje s miestnymi seniormi a zdravotne postihnutými a podporuje ich činnosti: Jednota
dôchodcov Slovenska, Zväz protifašistických bojovníkov, Zväz zdravotne postihnutých, organizované
pravidelné stretnutia v Dennom centre seniorov Lipa. V sociálnej oblasti Denné centrum seniorov LIPA
organizuje veľa zaujímavých aktivít pre seniorov, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc pre seniorov a
zdravotne postihnutých, aktívne zapájať seniorov do diania života v meste, v sebarealizácii,
nadväzovaní kontaktov a podobne. Mesto hradí Dennému centru seniorov LIPA výdavky na energie,
vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné poplatky + internet, prepravné na poznávací zájazd,
mzdy a odvody pre predsedníčku a upratovačku DSC LIPA. Jednote dôchodcov Slovenska bola
poskytnutá dotácia na zájazd. Pomoc zdravotne postihnutým mesto realizuje prostredníctvom dotácií
ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie
a krás Slovenska (PRM, 2014, s52 - 55).
Trendy
Sociálne služby pomáhajú v kritických situáciách jednotlivcom, rodinám alebo určitým skupinám
občanov zvládnuť starostlivosť o seba alebo o domácnosť a podporujú tak pozitívnu spoločenskú
atmosféru v komunite. Význam sociálnych služieb nie je dôležitý len vzhľadom na množstvo ľudí, ktoré
ich potrebuje, ale hlavne preto, že bez ich pôsobenia by časť občanov nemala možnosť podieľať sa na
spoločenskom živote, nebolo by možné uplatnenie ich ľudských a občianskych práv a dochádzalo by k
ich sociálnemu vylúčeniu. Programové vyhlásenie vlády (ďalej len PVV) na roky 2010-2014 z augusta
2010 s hlavným odkazom Občianska zodpovednosť a spolupráca. V sociálnej oblasti sa vláda sústredí
na podporu životnej úrovne obyvateľstva, a to aj v komplikovanej situácii prebiehajúcej hospodárskej
krízy. Vláda SR nebude kopírovať sociálno-ekonomický model žiadnej inej krajiny, ale bude hľadať
inšpiráciu v tých krajinách, ktoré dokázali v konkrétnych oblastiach rýchle a dlhodobo udržateľné
úspechy. Vláda SR považuje za kľúčové vytvárať podmienky na zvyšovanie kvality života ľudí. Systém
sociálnych služieb na Slovensku neprešiel po roku 1990 radikálnou zmenou. Politika všetkých
doterajších vlád sa orientovala prevažne na udržanie prevádzky existujúcich pobytových zariadení bez
toho, aby od nich požadovala vyššiu kvalitu poskytovaných služieb, efektívnejšie hospodárenie s
verejnými zdrojmi, či väčšiu samostatnosť. Vyhlásený program humanizácie služieb v praxi znamenal
len znižovanie kapacity zariadení, čo ešte viac zvýšilo napätie medzi ponukou a dopytom. Mnohé
zariadenia nedosahujú základné priestorové normy ani po znížení kapacity. Jediným transformačným
prvkom v systéme sociálnych služieb je zrušenie monopolu štátu na ich poskytovanie. Súkromní
poskytovatelia sociálnych služieb v oveľa väčšej miere ako verejní študujú skúsenosti a nové trendy v
krajinách Európskej únie. Súkromní poskytovatelia služieb však v súčasnosti ešte nezabezpečujú taký
podiel služieb, aby výrazne ovplyvňovali a menili charakter celého systému. Vyššia dynamika rastu
súkromných služieb sa nedosahuje aj kvôli vysokej organizačnej roztrieštenosti súkromných
poskytovateľov. Budovanie sietí služieb jedným zriaďovateľom postupuje pomaly. Sociálne služby pre
seniorov sú v každej krajine dôležitou časťou systému sociálnej ochrany a ročne sa vynakladá na
systém značná časť finančných prostriedkov. Sociálne služby je možné poskytovať v domácom
prostredí formou opatrovateľskej služby, resp. v zariadeniach pre seniorov. V niektorých krajinách sú
služby decentralizované, v niektorých sú pod kuratelou štátu. Všetky krajiny prešli transformáciou v
tejto oblasti (11.6.2012, http://www.mesa10.sk/index.php?action=module&id=modcontent&content
_id=261). Medzi hlavné trendy v poskytovaní patria:
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− deinštitucionalizácia sociálnych služieb,
− postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb,
− prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu, zariadenia s kapacitou
nižšou než 40 miest),
− transformácia veľkokapacitných zariadení na zariadenia s nižšou kapacitou,
− podpora terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadeniach s
týždenným pobytom.
− individualizácia poskytovania sociálnych služieb na základe osobných potrieb prijímateľov,
− vymedzenie práv prijímateľa a povinností prevádzkovateľa
− legitimizácia kvality sociálnych služieb a formulovaní podmienok, ktoré majú kvalitné služby
spĺňať (i keď nie sú známe podmienky hodnotenia kvality sociálnych služieb)
− rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb
− koncepčný prístup k plánovaniu a stratégii rozvoja sociálnych služieb, komunitnom rozvoji
komunitnom pláne a rozvoji terénnych sociálnych služieb ako nástroja poskytovania sociálnych
služieb
v meste
(14.6.2012,
http://www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanitaplus/P200905.pdf).

Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb
Dôvodom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že terénne sociálne služby sú podľa dostupných
štatistických údajov nedostatočne rozvinuté a na celom území Slovenska ide o sociálne služby, ktoré
sú nedostatkové alebo úplne chýbajú. Rozvoj tejto formy sociálnej služby je v súlade s požiadavkami a
princípmi uplatňovanými v ES v rámci modernizácie sociálnych služieb. V rámci tejto priority je
nevyhnutné sa osobitne zamerať na terénnu sociálnu službu pre osoby odkázané na pomoc inej
osoby, ktorej poskytovanie podľa dostupných údajov klesá aj napriek zvyšujúcemu sa dopytu po tejto
sociálnej službe. Aj napriek tomu, že občan, ktorý o túto sociálnu službu požiada a splní
hmotnoprávne podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, jeho nárok často nie je uspokojený.
Nemenej dôležité je zamerať sa na rozvoj tých terénnych programov a sociálnych služieb, ktorých
cieľom je sociálna inklúzia znevýhodnených osôb z dôvodu nezabezpečenia základných životných
potrieb.

Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným
pobytom
Zámerom stanovenia tejto priority je postupná deinštitucionalizácia sociálnych služieb, s prihliadnutím
na potreby a schopnosti klienta, s cieľom poskytovať mu sociálne služby v jeho rodinnom alebo
komunitnom prostredí. Poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení
s týždenným pobytom umožňuje rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy klienta a primerane jeho
individuálnych schopnostiam a možnostiam aj jeho zaradenie sa do spoločenského a pracovného
života.

Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie,
rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb
Požiadavka humanizácie a modernizácie sociálnych služieb SR reaguje na trendy uplatňované EÚ v
tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť pre klientov kvalitné sociálne služby. V praxi to znamená
zabezpečenie prístupnosti k sociálnym službám, a to aj z hľadiska prostredia, v ktorom sa sociálne
služby poskytujú. Táto povinnosť vyplýva poskytovateľom sociálnych služieb aj priamo zo zákona o
sociálnych službách a má umožniť prijímateľom sociálnych služieb prístup k fyzickému prostrediu,
priestorom a budovám, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a zabezpečiť minimálne požiadavky a
štandardy bývania. Ide najmä o odstránenie architektonických bariér v priestoroch a budovách, v
ktorých sa poskytujú sociálne služby a to v interiéroch, rovnako aj v exteriéroch a zabezpečenie ich
materiálno technickej vybavenosti, najneskôr do 31. 12. 2013.

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
Jedným z cieľov novej právnej úpravy poskytovania sociálnych služieb je zabezpečiť ich profesionálny
výkon a teda aj zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Jedným so základných predpokladov
dosiahnutia tohto cieľa je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci potreby splnenia
kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich ďalšie vzdelávanie a
prehlbovanie kvalifikácie.
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Prognóza cieľovej skupiny
Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

60-64

384

409

449

470

505

527

545

564

550

523

505

65-69

283

275

302

325

346

379

399

425

435

467

485

70-74

240

247

246

250

256

262

253

272

291

310

338

75-79

193

182

197

202

198

205

205

193

206

206

206

80-84

118

115

128

128

136

133

132

140

139

146

153

85-89

84

79

74

73

74

74

85

84

75

74

72

90-94

10

18

28

31

33

41

33

36

35

35

36

95-99

5

5

2

1

1

3

7

11

11

10

14

100+

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

60+ – pr. Index

1,033 % nárast – 60+

4
37,557

Abs. nárast

495

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

24,788

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

17,663

Celkový nárast v seniorskej kategórii sa predpokladá až vo výške 37,557 %. Celkový podiel
obyvateľstva po 60 roku by mal ale klesnúť na 17,663 %, čo je v porovnaní s ostatnými
samosprávami výrazne nižšia hodnota. V absolútnom vyjadrení by malo ísť o nárast 495 obyvateľov.
Pre túto skupinu obyvateľov by malo mesto zabezpečiť dostatočnú ponuku sociálnych služieb, ponuku
zdravotníckych služieb a bezpečnosť.
2.12. ZDRAVOTNÍCTVO
V roku 2008 bola zrušená nemocnica v Novej Bani, čo skomplikovalo pacientom dostupnosť
zdravotnej starostlivosti, pretože musia cestovať do nemocníc v Žiari nad Hronom, vo Zvolene a v
Banskej Bystrici. Akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytujú Rýchla lekárska pomoc v
Novej Bani a Rýchla zdravotná pomoc v Žarnovici. Zdravotnú starostlivosť v meste zabezpečuje
viacero všeobecných a odborných súkromných lekárov, ktorí poskytujú základné zdravotné ošetrenie
(PRM, 2014, s.52):
Zdravotnícke zariadenia
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Polikliniky

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lekárne a výdajne liekov

2

3

3

3

4

2

4

4

4

4

4

SAPL pre dospelých

5

8

7

7

6

8

8

7

7

7

7

SAPL pre deti

4

4

3

3

3

3

3

4

3

2

2

SAPL stomatológa

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

SAPL gynekológa
SAL špecialistu
Rýchla zdrav. pomoc

3

4

3

3

3

3

2

1

1

1

1

29

28

28

19

21

19

21

17

18

18

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

* SAPL - samostatná ambulancia praktického lekára
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

Ambulancie lekárov nie sú sústredené na jednom mieste, ale vo viacerých objektoch, napr. v areáli
bývalej nemocnice, v budove spoločnosti Mediform, Poliklinika, Nová Baňa, Cintorínska 20, prípadne
sú ambulancie umiestnené v súkromných rodinných domoch poskytovateľov. Okrem toho je v meste
Nová Baňa v prevádzke jedno súkromné laboratórium, röntgenové a sonografické pracovisko, jedno
rehabilitačné oddelenie vrátane ambulancie a jedna Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ADOS-BONA FIDE, s.r.o.. V meste sa nachádzajú 3 lekárne: Lekáreň Medea, Lekáreň Horná, Lekáreň
Dr. Max (PRM, 2014, s.52 - 53).

Prognóza cieľovej skupiny
Predpokladá sa vyšší dopyt po zdravotníckych službách, nakoľko spotrebiteľmi zdravotníckych služieb
sú hlavne deti nižších vekových skupín a prestárli obyvatelia.
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Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021
0
1-4

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

77

64

82

70

74

65

59

62

81

69

71

267

276

276

289

303

297

304

283

261

271

267

0 – priem. Index

1,005 % nárast – 0

1-4 priem. Index

1,001 % nárast 1 – 4

-7,792
0,000

Abs. nárast

-6

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

4,621

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

4,610

Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
60-64
384
409
449
470
505
527
545
564
550
65-69
283
275
302
325
346
379
399
425
435
70-74
240
247
246
250
256
262
253
272
291
75-79
193
182
197
202
198
205
205
193
206
80-84
118
115
128
128
136
133
132
140
139
85-89
84
79
74
73
74
74
85
84
75
90-94
10
18
28
31
33
41
33
36
35
95-99
5
5
2
1
1
3
7
11
11
100+
1
1
2
2
2
2
2
3
3
60+ – pr. Index
1,033 % nárast – 60+
Abs. nárast
% z celkového počtu obyvateľov - 2021
% z celkového počtu obyvateľov - 2031

2030
523
467
310
206
146
74
35
10
3

2031
505
485
338
206
153
72
36
14
4
37,557
495
24,788
17,663

2.13. ŠPORT
O rozvoj športu v meste sa starajú viaceré športové kluby a občianske združenia na báze
dobrovoľnosti. V meste sa nachádzajú nasledovné športoviská a rekreačné zariadenia: ihrisko „Na
Hline“, Hokejový klub Nová Baňa, mestské futbalové ihrisko, Mestský futbalový klub Nová Baňa,
biliardová hala Nad Hrádzou, Športový klub POOLO Nová Baňa, zatiaľ súkromný. Objekt určený pre
členov klubu, neskôr by mala byť prístupná aj pre verejnosť. V meste sa nachádza stolnotenisová hala
pri Zlatom Bažante, Stolnotenisový klub Nová Baňa, tenisový kurt (antuka), Tenisový klub Sedmička
Nová Baňa, tenisový kurt (antuka) súkromné tenisové ihrisko, plážové volejbalové ihrisko na Tajchu,
Penzión Tajch, Banský dvor Tajch. Športoviská v kempe poskytujú dostatočný priestor pre každého.
Nachádzajú sa tu volejbalové ihrisko, badmintonové ihrisko, v tesnej blízkosti areálu sa nachádzajú
tenisové kurty. Je tu multifunkčné ihrisko na ul. Štúrova s možnosťou prenájmu Gymnázium F.
Švantnera, Nová Baňa. K dispozícii je telocvičňa SOŠ s možnosťou prenájmu, Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Nová Baňa, ďalej telocvičňa v areáli ZŠ J. Zemana s možnosťou prenájmu.
Multifunkčné ihrisko sa nachádza aj v areáli ZŠ J. Zemana s možnosťou prenájmu. Voľne prístupné
ako pre verejnosť, tak aj pre návštevníkov mesta, sú mestské verejné športoviská na ulici Štúrova a
na ulici Školská s umelým povrchom pre basketbal a futbal. Na ulici Pod sekvojou je vybudovaný
športový areál. Pozostáva z multifunkčného ihriska s umelým povrchom, detského ihriska s možnosťou
zábavy pre deti vo veku do 12 rokov a z freerun parku. V letnom období je možnosť rekreácie
a športového využitia v rekreačnej oblasti Tajch pri vodnej nádrži, s možnosťou využitia
cyklochodníka, ako aj workoutovej zostavy a exteriérových fitness strojov. Na vodnú turistiku sa
využíva rieka Hron, okolitá príroda ponúka možnosti na turistiku s množstvom turistických chodníkov,
pričom jedným z nich je náučný chodník Vojšín, ktorého trasa vedie od obce Malá Lehota po miestnu
časť Stará Huta - Starohutiansky vodopád a náučný chodník Zvonička, ktorého trasa vedie z
rekreačného areálu Zvonička cez Červenú skalu, Havraniu skalu a Háj až po pútnické miesto
Kohútovo. Ďalej sa tu nachádza Náučný chodník NCH Zbojnícke studničky a Banský NCH trasa A
a trasa B. V zimnej sezóne sa využíva lyžiarske stredisko s vlekmi na Drozdove, ktoré ponúka v zime
navzájom pospájané bežecké trate.
O rozvoj športu sa starajú športové kluby alebo občianske združenia na báze dobrovoľnosti. V meste
aktívne pôsobí niekoľko klubov venujúcich sa rozvoju futbalu, volejbalu, hokeju, stolnému tenisu,
karate a podobne. V meste pôsobia rôzne športové kluby.
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Štatistiky
Najpopulárnejším športom dospelých Európanov je cyklistika, ktorú uprednostňujú Maďari, Slováci,
Chorváti, Estónci, Lotyši a Litovčania. Ďalšou obľúbenou športovou disciplínou je beh (Slovinsko – 45
%). Najobľúbenejším tímovým športom je futbal. Na Slovensku patrí medzi najrozšírenejšie športy
rýchla chôdza – 47 % a bicyklovanie 22 %. Spomedzi športov deti najviac obľubujú futbal – 16 – 25
%), po ňom nasledujú basketbal, tanec a plávanie – 16 – 19 %). Ak športujú s deťmi aj rodičia,
európske deti zvyčajne trávia voľný čas cyklistikou (47 % – Slovensko) a hraním hier, ako je
naháňačka a schovávačka, ale aj tímovými hrami, napríklad futbalom alebo volejbalom (Slovensko –
47 %) a plávaním (Slovensko – 34 %) (12.6.2012, http://tlacovespravy.wordpress.com/2012/06/01/
prieskum-sport-v-zivote-mladych-europanov). Nasledujúca tabuľka prezentuje vekovú štruktúru
pravidelne športujúcich podľa pohlavia. Podporu športu je potrebné cielene smerovať podľa vývoja
jednotlivých vekových skupín obyvateľov.
Veková štruktúra pravidelne športujúcich
ženy
muži
15-24
52
25-39
36
40-54
39
55-69
38
70+
18
Zdroj: 10.6.2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_sk_en.pdf

priemer
45
43
39
36
48

49
40
39
37
33

Ako prezentuje predchádzajúca tabuľka, najsilenejšie skupiny pravidelne športujúcich sú od 15 do 24 a 25 do 39 rokov.
Špeciálnu skupinu tvoria muži nad 70 rokov, ktorým je potrebné venovať patričnú pozornosť.

Prognóza cieľovej skupiny
V budúcnosti je potrebné sa zamerať hlavne na potreby vekovej skupiny 30 – 40 rokov, ktorá tvorí
pomerne početnú skupinu obyvateľov s dobrou prognózou.
Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021
15-19

549

2022
500

2023
463

15-19 – pr. Index

2024
447

2025
431

2026
410

2027
387

2028
386

2029
367

2030
332

0,950 % nárast 15-19

2031
327
-40,437

Abs. nárast

-222

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

4,471

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

7,357

Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021

2022

2023

20-24

637

633

626

25-29

637

625

626

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

587

571

544

493

459

444

421

618

613

588

585

591

559

530

2031
404
499

20-24 - pr. Index

0,956 % nárast – 20-24

-36,578

25-29 - pr. Index

0,976 % nárast 25 – 29

-21,664

Abs. nárast

-371

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

12,346

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

17,073

Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

30-34

612

607

642

640

620

604

589

580

576

573

554

35-39

488

520

550

575

604

612

624

596

583

565

571

40-44

516

503

499

496

477

497

527

543

564

594

604

30-34 - pr. Index

0,990 % nárast – 30-34

-9,477

35-39 - pr. Index

1,017 % nárast – 35-39

17,008

40-44 - pr. Index

1,016 % nárast – 40-44

17,054

Abs. nárast
% z celkového počtu obyvateľov - 2021

113
23,640
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% z celkového počtu obyvateľov - 2031

21,656

2.14. KULTÚRA
V súčasnosti sú v meste vybudované a v prevádzke nasledovné zariadenia:
Kino VATRA
K 30.11.2012 bola ukončená prevádzka kina z dôvodu nízkeho záujmu občanov a finančnej náročnosti
digitalizácie kina. V súčasnosti sa tu organizujú videoprojekcie, koncerty a iné kultúrne podujatia. V
budove sa nachádza pracovisko Oddelenie kultúry, športu a mestskej knižnice.
Mestská knižnica
Sídlo knižnice sa nachádza na ul. Námestie slobody, pozostáva z troch oddelení: oddelenie pre deti a
mládež tvorí jedna veľká miestnosť, ktorú si mladí čitatelia vymaľovali sami, oddelenie pre dospelých
– jeho služby sú určené čitateľom nad 15 rokov, v tomto oddelení je pre čitateľov k dispozícii aj
čitáreň s ponukou novín a časopisov a oddelenie náučnej literatúry - nachádza sa v ňom odborná
literatúra uložená tematicky, podľa vedných odborov. V roku 2019 bol celkový fond knižnice je 23795
knižných titulov.
Knižnice
2009
Počet
Knižničný fond

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25411

25965

26623

26438

25809

20787

20910

21578

22468

23066

23795

949

844

849

876

751

768

741

715

688

661

Počet používateľov
894
Zdroj: 20.8.2020, DataCubes, 2020

Neustále sa zvyšujúce finančné nároky na obstaranie kníh majú za následok tiež zvyšujúce sa nároky
na ochranu knižničného fondu. Mestská knižnica, tak ako každá iná inštitúcia, je povinná vytvoriť
podmienky na účinnú ochranu majetku zvereného do jej správy, ktorého neoddeliteľnú súčasť tvoria
knižničné dokumenty. Počas rokov 2013-2014 boli realizované projekty s cieľom zabezpečiť ochranu
knižného fondu prostredníctvom zaobstarania elektromagnetického systému. Ochrana knižného fondu
nie je luxusom, ale nevyhnutnou náležitosťou kultúrneho života. Každoročne sa realizujú projekty
akvizície knižníc. (PRM, 2014, s. 55 - 56).
Pohronské múzeum
Vzniklo v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností – Antona Solčianskeho, jeho prvého správcu. V
súčasnej dobe múzeum dokumentuje historický vývoj stredného Pohronia, predovšetkým bývalého
slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa. Zriaďovateľom múzea je Banskobystrický
samosprávny kraj. Pohronské múzeum sídli v budove niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažnej
gotickej stavbe z 2. polovice 14. storočia, zbarokizovanej v polovici 18.storočia, ktorá je národnou
kultúrnou pamiatkou (PRM, 2014, s. 55 - 56).
Denné centrum seniorov LIPA
Zabezpečuje priestory pre stálu klubovú činnosť seniorov, členov Speváckej skupiny JESIENKY, DH
Seniori, Jednoty dôchodcov Slovenska a členov Zväzu invalidov, členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.
Informačné centrum mesta Nová Baňa
So sídlom na Námestí slobody poskytuje svojim návštevníkom všeobecné informácie o regióne,
kontakty na firmy a inštitúcie nachádzajúce sa v meste Nová Baňa a jej okolí, informácie o
možnostiach turistiky a športu, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, príchody a odchody
autobusov a vlakov na celkom území Slovenska. Ďalej ponúka služby ako napríklad: kopírovanie,
faxovanie, viazanie dokumentov, služby spojené s plošnou a občianskou inzerciou predaj suvenírov,
informačného a propagačného materiálu, pohľadnice, turistické mapy, Novobanské noviny, ponúka
ubytovanie v súkromí (PRM, 2014, s. 55 - 56).
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Podpora folklóru a tradícií prostredníctvom kultúrnych zoskupení
Na kultúrno-spoločenskom dianí sa okrem samotného mesta Nová Baňa, kultúrnych a vzdelávacích
inštitúcií, intenzívne podieľajú aj občianske združenia, spolky a záujmové zoskupenia. Vystupujú a
reprezentujú mesto nielen v rámci Slovenska, ale ho propagujú aj v cudzine. V meste Nová Baňa sú
organizované každoročne rôzne kultúrne podujatia, programy profesionálnych umelcov, poskytuje
priestor pre rozvíjanie záujmovo-umeleckej činnosti, ktorá je významným prostriedkom rozvíjania
tvorivých schopností obyvateľov mesta. V meste sa postupne vytvorila tradícia organizovania
nasledovných populárnych podujatí, ktoré každoročne pritiahnu záujemcov z celého Slovenska a
okolitých krajín:
-

-

-

-

Novobanskí heligónkari – podujatie sa môže charakterizovať ako celoslovenská prehliadka
amatérov v hre na heligónku, svoju históriu píše od roku 1984, podujatie sa koná vždy v poslednú
sobotu v mesiaci január.
Melekova divadelná Nová Baňa – podujatie je organizované od roku 1975 bez prerušenia, ide o
festival ochotníckych divadelných súborov. Je to súťažná regionálna prehliadka, ktorá má svoju
históriu pevne zapísanú v dejinách Novej Bane. Prehliadka sa konala takmer pravidelne posledný
marcový týždeň – počas troch dní. Od roku 2014 sa koná počas celého týždňa.
Kultúrne leto – je organizované tradične a zahŕňa niekoľko podujatí počas leta.
Tradičné ľudové remeslá – mesto od roku 1994 pravidelne organizuje tradičné podujatia ľudových
remesiel v čase vianočných, veľkonočných sviatkov, pravidelne na Novobanskom jarmoku. Počas
rokov svojej existencie si tradičné ľudové remeslá vybudovali základňu svojich ľudových
remeselníkov – košikári, hrnčiari, debnári, slamienkári, rezbári, drotári a podobne, predovšetkým z
regiónu Nová Baňa, ale aj z mnohých iných slovenských obcí a miest.
Výstava AMFO – ide o podujatie amatérskej fotografickej súťaže, ktorej poslaním je prezentácia a
propagácia mesta prostredníctvom farebnej a čiernobielej fotografie (PRM, 2014, s.23).
Fakľový sprievod a Annabál –v roku 2020 sa konal 6. ročník. Mesto Nová Baňa si váži svoju
banícku históriu a pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov každoročne organizuje toto
podujatie.

Kultúrne pamiatky
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, trojloďová gotická stavba s polygonálne ukončeným
presbytériom bez veže z druhej polovice 14. storočia. Kostol bol prestavaný v 15. storočí a neskôr
barokovo upravený v roku 1725. Poslednými úpravami prešiel v 19. a 20. storočí.
Špitálsky kostol sv. Alžbety, jednoloďová gotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a
vežou tvoriacou súčasť jeho hmoty z roku 1391. Kostolík bol súčasťou špitála pre vyslúžilých baníkov,
ktorý v tomto období založil komorský gróf Henzmanus Izenrinkel. Interiér stavby je zaklenutý
krížovou rebrovou klenbou. Kostol má hladké fasády, okná sú ukončené lomeným oblúkom. Malá
vežička má barokovú helmicu. Z gotických detailov sa zachovalo len málo, na hlavnej fasáde sa
nachádza gotický portál, nad ním trojlístková rozeta a erb fundátora. V 16. a 17. storočí údajne istú
dobu slúžil aj ako mešita pre Turkov, ktorí mesto ovládali. Do roku 1706 patril evanjelikom. Kostol bol
obnovený v roku 1893.
Radnica, pôvodne stredoveká stavba z obdobia okolo roku 1353. Ide o obdĺžnikovú dvojtraktovú
trojpodlažnú stavbu s vežou tvoriacou súčasť jej hmoty. Bola barokovo prestavaná v roku 1730. Dnes
tu sídli Pohronské múzeum Nová Baňa. Fasády radnice sú členené kamennými osteniami okien. Veža
je ukončená barokovou helmicou.
Súsošie sv. Trojice, neskoroklasicistické dielo z rokov 1843-1847. Súsošie bolo obnovované v roku
1927 (https://sk.wikipedia. org/wiki/Nov%C3%A1_Ba%C5%88a, 15.9.2020).
Banícky špitál (dnes Centrum voľného času) dal postaviť súčasne s kostolom Henzmanus Izenrinkel,
ako útulok pre starých a nevládnych baníkov. Banícky špitál v Novej Bani patril medzi najstaršie
nemocničné a sociálne zariadenia v strednej Európe.
Trojičný stĺp - kultúrna pamiatka, bol postavený pred budovou radnice v rokoch 1843-1846.
Neskoroklasicistické súsošie sv. Trojice od Jozefa Neuschla-Faragó spočíva na stĺpe z novobanského
ryolitu v tvare vysokého hranola, členeného náročnými stĺpmi. V nikách po stranách sa nachádzajú
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sochy Panny Márie, sv. Štefana, sv. Heleny a sv. Ladislava. Nad nimi sú reliéfne výjavy, pápežský a
mestský erb.
Kalvária a Kostol sv. Kríža boli postavené po r. 1820 na kopci na západnom okraji mesta. Pred
nástupom na krížovú cestu so 14 murovanými kaplnkami stojí jednoduchá obdĺžniková kaplnka
Trpiaceho Krista. Interiér zdobí obraz rozlúčky Krista s matkou. Na ňu nadväzuje rad zastavení,
zdobených reliéfmi z polychrómovaného plechu.
V r. 1825 bol na Kalvárii postavený Kostol sv. Kríža - klasicistická jednoloďová stavba s vežou
vstavanou do štítového priečelia. Barokový oválny obraz bolestného Krista bol do kostola prenesený z
kaplnky. Dva zvony zaobstaralo novobanské pohrebné bratstvo. Hlavným motívom oltára je
Ukrižovanie. Procesie na Kalváriu sa podľa tradície konajú dodnes - v stredu pred Zeleným Štvrtkom a
v nedeľu po 20. auguste na výročie posviacky.
Kohútovo - pútnické miesto vďačí za svoj vznik objavu výdatného prameňa vody v období veľkého
sucha v r. 1863. Toto miesto vyhlásil banskobystrický biskup Štefan Moyzes v júni 1866 za milostivé. Z
milodarov pútnikov bola už v r. 1869 postavená neogotická kaplnka. Obkolesená je malou botanickou
záhradou. Tradične sa tu konávajú púte v máji a k mariánskemu sviatku septembrová púť.
Zvonička - rekreačný areál sa utvoril okolo zvonice z roku 1874, na ktorej sú umiestnené dva zvony z
dielne
Jozefa
Pozdecha.
Patrí
k
pútnickému
miestu
Kohútovo
(https://www.novabana.sk/informacie/turisticke-zaujimavosti, 10.9.2020).
Štatistiky
Celkové využívanie klasických kultúrnych statkov monitoring meria frekvenciami návštev a nákupov
počas roka. Z hľadiska využívania kultúrnych hodnôt sú na prvých dvoch miestach literatúra a film.
Knihu si raz za mesiac kúpilo vo všetkých sledovaných rokoch 7,8 % obyvateľov, raz za pol roka temer
30 % obyvateľov a raz za rok viac ako 40 % obyvateľov. Návštevnosť filmových predstavení býva
vyrovnaná; mierne vzrastá. Výsledky monitorovania poukazujú aj na dlhodobo vyrovnaný záujem
o divadelné predstavenia. Počet pravidelných návštevníkov, ktorí navštevujú divadlo raz za mesiac, ale
aj počet tých, ktorí navštívili divadlo raz za pol roka, je dlhodobo stabilný. Systematicky rastie
návštevnosť koncertov vážnej a populárnej hudby. Existuje aj málopočetná skupina pravidelných
návštevníkov (3 - 4 % respondentov), ktorí navštevujú koncerty každý mesiac. Pritom sa dlhodobo
zvyšuje počet tých, ktorí navštívili koncert raz za pol roka alebo jedenkrát za rok. Je to zrejme
vyvolané rastúcim záujmom o koncerty populárnej a alternatívnej hudby. Segment prezentovania
zbierok a ochrany kultúrneho dedičstva v monitoringoch reprezentujú výtvarné a iné umenia, ľudové a
tradičné umenie a múzejníctvo. V tomto segmente u nás prevažujú príležitostné a sezónne formy
spotreby, ktoré možno v monitoringu posudzovať len množstvom návštev za rok. Návšteva folklórnych
podujatí a múzeí je okrem toho pre väčšinu našich občanov charakteristickou dovolenkovou kultúrnou
aktivitou,
ktorá
priamo
súvisí
s dynamikou
cestovného
ruchu
(12.6.2012,
http://www.nocka.sk/uploads/fd/ c5/fdc56b5295544adb7e3625632921405f/4-monitoring-vysledkovkp-2005-2008-no6-7-2009.pdf).
Trendy
Komplex opatrení na podporu súkromnej voľby domácností by mal v budúcnosti:
stimulovať lepšie „previazanie“ súkromných výdavkov domácností s verejnými zdrojmi podpory
kultúry. Určitá časť tejto podpory kultúrnych zariadení ponúkajúca svoje aktivity pre verejnosť musí
byť variabilná, závislá od toho, či vyvolala odozvu, ktorá sa prejavuje vo veľkosti návštevnosti ap.
Akými metódami to prepočítať je iná otázka: či u divadiel napr. podľa počtu obsadenosti ponúkaných
miest, počtu repríz ap. Pokračovať by sa malo sofistikovanejšie s experimentom „kultúrnych
poukazov“
zefektívniť systém dlhodobejšieho viazania subjektu stimulovaného trhového dopytu (cieľových skupín
súčasných i budúcich „spotrebiteľov“ kultúry so stimulovanou trhovou ponukou kultúrnych inštitúcií
rozšíriť systém permanentiek
rozšíriť systém kultúrnych poukazov aj pre zamestnancov súkromných a verejných inštitúcií (a
dotáciami ich kryť zo sociálneho fondu a u firiem aj z iných zdrojov)
uplatňovať bonusové body na cenu vstupenky, za ktoré návštevník po určitom počte dostane
bezplatnú (alebo výrazne zľavnenú) vstupenku
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last minute zľavy na očakávanú nevyužitú ponuku
zaviesť výrazne diferencované ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie predstavenia (s prioritou pre
dôchodcov a deti aj so sprievodom)
zlepšiť využívanie stykov s podnikovým svetom ekonomiky pri podpore ich firemnej identity aj
návštevou kultúrnych zariadení
podporiť „umelecké školenie“ detí mimo školy ako budúcich aktívnych subjektov trhového dopytu
zavedením odpočítateľnej položky z daňového základu domácnosti za tieto výdavky
radikálne zlepšiť celý systém marketingu verejných kultúrnych inštitúcií (vo väzbe na odporúčanie č. 1
a č. 3)
radikálne zlepšiť strategický manažment kultúrnych inštitúcií (v prepojení na prognózovanie ich
vývoja, na manažment rizika podmienok ich ekonomického vývoja atď.)
významne zlepšiť systém školskej a mimoškolskej výchovy mládeže ku kultúre (12.6.2012,
http://www.nocka.sk/uploads/fd/ c5/fdc56b5295544adb7e3625632921405f/4-monitoring-vysledkovkp-2005-2008-no6-7-2009.pdf).
Prognóza cieľovej skupiny
V budúcnosti je potrebné smerovať ponuku kultúrnych statkov hlavne na externých užívateľov.
Predpokladá sa mierny pokles v obidvoch skupinách najväčších užívateľov.
Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

20-24

637

633

626

587

571

544

493

459

444

421

404

25-29

637

625

626

618

613

588

585

591

559

530

499

20-24 - pr. Index

0,956 % nárast – 20-24

-36,578

25-29 - pr. Index

0,976 % nárast 25 – 29

-21,664

Abs. nárast

-371

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

12,346

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

17,073

Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) podľa územie, 5 ročná veková kategória, pohlavie a rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

45-49

553

533

540

539

553

518

504

484

489

459

486

50-54

558

564

510

500

510

538

517

522

517

526

499

55-59

534

555

606

598

570

542

543

496

491

499

518

45-49 – pr. Index

0,988 % nárast - 45-49

-12,116

50-54 - pr. Index

0,990 % nárast - 50-54

-10,573

55-59 - pr. Index

0,998 % nárast - 55-59

-2,996

Abs. nárast

-142

% z celkového počtu obyvateľov - 2021

20,550

% z celkového počtu obyvateľov - 2031

22,045

2.15. UBYTOVACIE ZARIADENIA
Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom komerčných subjektov.
Informačné centrum mesta Nová Baňa vám ponúka
ubytovanie v podkrovných priestoroch
Podnikateľského centra na Námestí slobody v Novej Bani. Kapacita a dispozičné členenie: spoločná
hala, predsieň, zariadenie pre osobnú hygienu, dve izby a obývacia izba. Izby sú: 1x dvojlôžková (
súčasťou je obývacia miestnosť), 1x jednolôžková a tri prístelky, ktoré sa využívajú len na želanie
zákazníka. Základné vybavenie izieb: lôžko, nočný stolík, nočná lampa, stôl, zrkadlo, stolička, TV
prijímač + SKYLINK, skriňa, koberec, kôš na odpadky, kuchynský inventár, rýchlovarná kanvica. V
dvojlôžkovej miestnosti aj chladnička. Zariadenia na osobnú hygienu: spoločné pre všetky izby, vchod
z predsiene (priestory neprenajímame viacerým osobám - nezávislým od seba). Pre zabezpečenie čo
najväčšieho komfortu ubytujúcim poskytuje nové posteľné prádlo, paplóny, vankúše, nové postele,
nové interiérové zariadenie v obývacej miestnosti.
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Penzión v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže Tajch.
Penzión pozostáva zo 6 izieb a 4 apartmánov. Každá izba má svoju štandardne zariadenú kúpeľňu, TV
+ SAT + WiFi internet a apartmány majú aj vlastnú kuchynku, ktorá obsahuje chladničku, drez,
dvojplatničku, mikrovlnnú rúru. Štyri izby disponujú balkónom a 4 apartmány majú taktiež vlastnú
terasu s výhľadom na jazero. Návštevníci majú možnosť využiť aj širokú ponuku služieb baru a
kaviarne v príjemných priestoroch s výhľadom na jazero, spoločenské hry – biliard, stolný futbal,
šípky. Pre ubytovaných je k dispozícií bazén, ktorý je v cene ubytovania, fitness, sauna a zapožičanie
člna na jazero + zapožičanie horských bicyklov. Kapacita: 24 lôžok bez prísteliek a 32 s prísteľkami.

BANSKÝ DVOR
Ubytovanie sa nachádza v areáli jazera Tajch asi 3 km od centra mesta. Útulné chaty, pohodlné
postieľky... presne to vám ponúka 12 chát v Banskom dvore. Desať 4-posteľových a dve 2-posteľové
chaty, spolu 44 lôžok, sú vybavené všetkým potrebným pre váš komfort. Kapacita: 44 lôžok.
REKREAČNÉ ZARIADENIE BRANKO
Chaty v pokojnej lokalite v srdci novobanskej prírody ponúka veľkú kapacitu pre ubytovanie aj
organizovanie osláv či stretnutí. Možnosť parkovania autobusu. Kapacita: chaty 84 lôžok - 16x4, 10x2.
PENZIÓN DROZDOVO***
10 km od Novej Bane v prekrásnom horskom prostredí Pohronského Inovca, 1/2, 1/3 a 1/4 lôžkové
izby, spoločenská miestnosť s TV + satelit, lyžiarsky vlek - dĺžka 800 m, upravený svah, parkovisko,
možnosť celodenného stravovania, bar. Kapacita: 26 lôžok
HOTEL HRON***
Novootvorený hotel priamo v centre mesta Nová Baňa s vlastnou reštauráciou, vinotékou a štýlom.
Kapacita: 8 izieb 3 lôžk., 2 izby 4 lôžkové.
HÁJENKA BUKOVINA
ubytovanie rodinné typu v prostredí novobanských lesov. 1/2 a1/3 lôžkové izby, spoločné WC a
kúpeľňa, k dispozícii je vybavená kuchynka a záhradný krb s posedením. Lyžiarske stredisko cca 2 km.
Kapacita: 3x 2(+1), 1x2 (max. 11).
PENZIÓN NO. 1
Ubytovanie v centre mesta Nová Baňa, 4 dvojlôžkové izby, 1 dvojlôžková izba s prísteľkou, apartmán,
každá izba má vlastnú kúpeľňu + WC, TV, satelit, internet. Fitness. Parkovanie. Poskytujeme raňajky.
Kapacita: 14 lôžok.
PENZIÓN SEMMELROCK
Kapacita: 19 lôžok
CHATA U ZIGOV
ubytovanie v súkromnom dome na okraji mesta v prekrásnom prírodnom prostredí v 1/2, 1/3 a 1/4,
izbách, TV + satelit, sprchovací kút a WC, kuchynka, (možnosť prípravy). Kapacita: 8 lôžok
PENZIÓN POD TAJCHOM NOVÁ BAŇA
ubytovanie v 1/4 izbách v blízkosti jazera Tajch, bez stravy (možnosť prípravy). Kapacita: 8 lôžok
ŠKOLIACE STREDISKO HRABINY
kompletne vybavené stredisko, vhodné najmä na rôzne školenia, kurzy a rokovania, 1/1, 1/2, 1/3
lôžkové izby a apartmány s vlastným sprchovacím kútom a WC, TV + satelit, možnosť celodenného
stravovania, len pre väčšie skupiny. Ubytovanie v chatkách s kapacitou 11 lôžok v každej chatke, WC,
kúpeľňa, kuchynka. Kapacita: 47 lôžok
CHATA KAJLOVKA - MARAS DOLINA
4 dvojlôžkové izby, WC, kúpeľňa, obývacia miestnosť, kuchynka. Veľká záhrada, záhradné posedenie.
Kapacita: 8 lôžok.
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CHATA TAJCH
Ubytovanie v troch izbách v bezprostrednej blízkosti jazera Tajch, bez stravy (možnosť prípravy). Dve
kúpelne, dve WC, kuchyňa, veľká terasa. Kapacita: 10 lôžok (https://www.novabana.sk/informacie/
ubytovanie,10.9.2020).

2.16. STRAVOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY
V meste sú viaceré možnosti stravovania. Nachádzajú sa tu nasledovné prevádzky:
Reštaurácia u Návarku
kategória: Reštaurácia, Kaviareň

Pizzeria Della Piazza
kategória: Reštaurácia, Pizzeria, Donáška

Hotel Hron
kategória: Reštaurácia, Kaviareň

Pizzeria Riallto
kategória: Reštaurácia, Pizzeria, Donáška

Rekreačné stredisko Drozdovo
kategória: Reštaurácia

Pizza - Kebab Nová Baňa
kategória: Pizzeria, Donáška

Penzión Tajch
kategória: Reštaurácia, Kaviareň

Reštaurácia v Uličke Nová Baňa
kategória: Reštaurácia

Cukráreň Alžbetka
kategória: Kaviareň, Bar, Čajovňa

Zlatý Bažant
kategória: Reštaurácia, Jedáleň

City Cafe
kategória: Kaviareň, Bar

Radničná vináreň
kategória: Donáška

Park Cafe
kategória: Kaviareň

Jedáleň Lošonský
Kategória: Jedáleň

2.17. CESTOVNÝ RUCH
Vzhľadom na svoju polohu je Nová Baňa a jej okolie ideálnym prostredím pre turistiku a šport. Krásna
prírodná scenéria a okolité lesy lákajú v lete milovníkov pokoja a ticha. Vodná nádrž Tajch poskytuje
možnosť oddychu pri vode. Pre turistov je k dispozícii niekoľko značkovaných turistických trás
a náučných chodníkov. Náučný chodník Vojšín - trasa chodníka vedie prevažne lesným prostredím,
prekonáva výškový rozdiel 350 m a jeho dĺžka je 10.5 km. Má zriadených osem zastávok, ktoré
informujú návštevníkov o faune a flóre miestnej lokality. Prostredie Novej Bane a okolia poskytuje
veľmi dobré podmienky pre cykloturistiku a v neposlednom rade aj pre jazdenie na koni, ktoré ponúka
niekoľko chovateľov koní.
Z letných športov sú vytvorené dobré podmienky pre tenis, rybolov a vodné športy. V zimnom období
sú tu vynikajúce možnosti pre lyžovanie, ale aj pre zimnú turistiku na lyžiach. K dispozícii je lyžiarsky
vlek: Veľká Lehota – “DROZDOVO”, dĺžka 600 m, kapacita 850 osôb/hod, upravené svahy, parkovisko,
občerstvenie. Pre zimnú turistiku na lyžiach sú k dispozícii dve trasy dlhé 21 a 22 km. Región
poskytuje široké možnosti ubytovania v chatách a súkromných penziónoch (10.9.2020,
https://www.sosnb.sk/a/6731).
-

-

-

Zjazdové lyžovanie v strediskách: Nová Baňa – Drozdovo (dĺžka vleku 600m, kapacita 850
osôb/hod.). Pre bežecké lyžovanie ponúka okolie mesta široké možnosti v dĺžkach a náročnosti
neupravených trás v lokalitách Nová Baňa – Veľká Lehota – Malá Lehota.
Celoročná turistika vo voľnej prírode Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca po značkovaných
aj neznačkovaných trasách. Náučný chodník Vojšín spájajúci chránené krajinné výtvory
Starohutiansky vodopád (jeden z piatich vodopádov, ktoré označilo MŽP SR za Národnú prírodnú
pamiatku, dosahuje výšku 5 metrov) a Kamenné more pri Malej Lehote. Najnižší bod je Stará Huta
(447 m n.m.) a najvyšší je vrch Vojšín (818,9 m n.m.).
Od roku 2014 je sprístupnený nový Náučný chodník NCH Zvonička. Východiskom je Zvonička,
pokračuje cez Červenú skalu, Havraniu skalu, ďalej trasa vedie do lomu na Háji a do pútnického
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miesta Kohútovo. Po trase NCH označenej žltou farbou, dlhej 6 233m, s celkovým prevýšením 274
m, je osadených päť informačných tabúľ poskytujúcich základné informácie o geomorfológii
územia, o faune a flóre žijúcej v okolitej prírode, či o histórii mesta, jeho historických a banských
pamiatkach. Na Červenej skale, Havranej skale a na Háji sú umiestnené panely s popísanými
panoramatickými pohľadmi na okolité pohoria. V areáli Zvoničky je vybudovaný relaxačnooddychový areál s ohniskom. V blízkosti Havranej skaly smerom na Zvoničku sa nachádza
otvorené ústie šachty Klingsbittner, ľudovo nazývanej Kamenná šachta. je aj webová stránka NCH
Zvonička (www.zvonicka.sk). Od roku 2016 je sprístupnený náučný chodník „Zbojnícke studničky“
(http://studnicky.novabana.sk/). V roku 2018 bola otvorená trasa B Banského náučného chodníka
a otvorenie
trasy
A Banského
náučného
chodníka
je
plánované
v roku
2021
http://stolne.novabana.sk/sk/
Vyhliadkové trasy Nová Baňa – Červená skala – Havrania skala – Háj, Zvonička – Kohútovo,
Kalvária, Sedlová skala, Zámčisko, Tekovská Breznica – Putikov vŕšok (najmladšia stredoeurópska
vyhasnutá sopka) – rozhľadňa Háj. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nová Baňa
Rekreačná oblasť Nová Baňa – Tajch, možnosť kúpania, vodných športov a rybolovu spojená s
možnosťou občerstvenia a zábavy, k dispozícii sú aj tenisové kurty a stanová základňa.
Jazda na koni vo voľnej prírode a na jazdeckom parkúre v Jazdeckej škole Beri pod odborným
dohľadom kvalifikovaného trénera. V okolí mesta sa nachádzajú aj ďalšie jazdecké školy ako
Horský ranč, Kolibská cesta 266, Nová Baňa časť KOLIBA/ILEND, Western ranch Rudno, Jazdecký
areál sv. Františka, Penzión sedlo, Veľké pole, ktorý je súčasťou agroturistického centra s
možnosťou jazdenia na koníkoch Slovenský športový pony.
Športová streľba na strelnici v Rudne nad Hronom (KPSS, 2019, s.15).

Vhodné možnosti pre vodnú turistiku poskytuje rieka Hron, ktorú možno splavovať na strednej časti
jej toku na všetkých druhoch plavidiel. Vodácky šport na rieke Hron:
-

„odomykanie“ Hrona na jar a „zamykanie“ Hrona na jeseň vo vodáckej základni Brehy, rybolov na
Hrone.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON zastrešuje manažment a marketing regiónu
stredného Pohronia ako turistickej destinácie. Svoju činnosť vykonáva už od roku 2012, pričom mesto
Nová Baňa je jedným z jej zakladajúcich členov. Región definuje skôr vidiecky charakter a obklopenie
niekoľkými pohoriami ho predurčuje na ponuku založenú na turistike, cykloturistike, ale aj vodáctve na
rieke Hron, ktorá je tepnou územia. Nechýba ani kultúrno-historický potenciál v podobe hradov –
zrúcanín či kaštieľov. Územie je bohaté aj na liečivé vody, čo sa odzrkadľuje v množstve vyvierajúcich
prameňov a v existencii jedných z najstarších kúpeľov na Slovensku – Sklené Teplice. Oblastnú
organizáciu tvoria jej členovia – mestá, obce, ale aj podnikatelia v cestovnom ruchu, verejné inštitúcie
či občianske združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú aj podpore a rozvoju cestovného ruchu.
Kontakty: Office: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
Mail: riaditel@regiongron.sk alebo info@regiongron.sk, tel: 0911 961 699

Pešia turistika, cykloturistika, náučné chodníky
Turistická rozhľadňa Háj je súčasťou náučného chodníka Zvonička. Nachádza sa na zástavke Háj, ten
patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality v okolí Novej Bane. Rozhľadňa, ktorá má tri vyhliadkové
poschodia, to najvyššie s vystúpenou podlahou do všetkých strán, ponúkne návštevníkovi pohľad na
panorámu Novobanskej kotliny a umožní náhľad zo západnej časti na hrebeň Pohronského Inovca s
výraznými vrcholmi Viničný vrch a Sedlová skala a taktiež veľkú časť Podunajskej nížiny. Je
kombináciou prírodných materiálov – z 2/5 výšky je tvorená kameňom a z 3/5 výšky drevom. Práve
tento kameň, ryolit z novobanskej oblasti, je pripomienkou bohatej kamenárskej tradície, typickej pre
novobanskú oblasť. Celková výška rozhľadne je 18 m, s dvojkrížom na vrchole jej výška dosahuje až
21 m. Na vyhliadkovej plošine je umiestnený vyhliadkový ďalekohľad s 35-násobným priblížením
(https://regiongron.sk/rozhladna-haj-nova-bana/, 1.12.2020).
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Štôlňa Trojkráľová (GPS: 48.433273, 18.638890) Slávnostné otvorenie obnovenej banskej štôlne
Trojkráľová sa uskutočnilo 26. septembra 2008. Trojkráľová štôlňa patrila z hľadiska historickej ťažby
zlata v Novej Bani nepochybne medzi najbohatšie. Už v minulosti sa sporadicky objavovali snahy o
záchranu a zachovanie tejto pamiatky a návrhy na opravu vstupu do štôlne a jeho zabezpečenie pred
zrútením. V tejto súvislosti spomenieme aspoň pokus významného regionálneho historika a autora
monografie Dejiny Novej Bane PhDr. Alexandra Zrebeného, ktorý v roku 1980 podal návrh na
zapísanie štôlne Traja Králi do ústredného zoznamu pamiatok, čo sa však nepodarilo zrealizovať. Dnes
môžeme skonštatovať, že i keď malý krôčik, hoci významom o to väčší na tejto zložitej ceste bol
urobený.
Hronská dedičná štôlňa (Graner-Neufang) slúžila viacerým generáciám baníkov najmä na
odvodňovanie baní v severnom novobanskom rudnom revíri v oblasti Vŕškov a Najfangu. Slúžila tiež
ako významný dobývací obzor na úrovni Hrona (asi 200 m n. m.). Ústie štôlne sa nachádza v údolí
Hrona, v oplotenom areáli podniku Knauf Insulation (GPS: 48.410375, 18.641867). Jej portál bol v
roku 2002 zrekonštruovaný.
-

Široké možnosti cykloturistiky na miestnych komunikáciách a cestách III. triedy v rôznych
stupňoch náročnosti trás od rovinatých až po veľmi náročné kopcovité trasy. Od roku 2013 OZ
BIKE TEAM Nová Baňa pracovalo na vybudovaní množstva cyklotrás, ktoré sú hojne využívané.

V meste sa nachádzajú atraktívne náučné chodníky – Vojšín, Zvonička, Zbojnícke studničky, Banský.
Náučný chodník Zbojnícke studničky spája jednotlivé studničky a vodné diela, ako aj územie mokrade,
kde obnovuje a oživuje ekologicky hodnotné plochy. Trasa vedie od vodnej nádrže Tajch cez Šarvíz až
do Kohútova. Prostredníctvom deviatich tematicky zameraných zastávok poskytuje návštevníkom
informácie o studničkách, kolobehu vody v prírode a význame lesa pre krajinu a človeka. Účelom a
prínosom je zvýšenie environmentálneho povedomia a lepšie pochopenie vzájomného vzťahu človeka
a prírody. Pridanou hodnotou je skutočnosť, že prepojenie NCH Zvonička a NCH Zbojnícke studničky
poskytuje zaujímavé výhľady na okolitú prírodu, kde sa zachovali aj historické banské pamiatky.
Náučný chodník je obojsmerný, celoročne prístupný a nenáročný. Na danej trase si prídu na svoje tak
peší turisti bažiaci po zaujímavých prírodných miestach, ako aj seniori a rodiny s deťmi, ktoré si vyjdú
na prechádzku, a v neposlednom rade trasa osloví i tých, ktorí chcú ochutnať osviežujúcu horskú
vodu. Náučný chodník meria približne 10 km, s najnižším bodom vo výške 290 m n.m. a s najvyšším
bodom
vo
výške
478
m
n.m.
Jeho
absolvovanie
trvá
približne
2,5
hodiny
(http://studnicky.novabana.sk/, 1.12.2020).
Trasa Banského náučného chodníka vedie popri najvýznamnejších bansko-technických a historických
pamiatkach súvisiacich s ťažbou drahokovových rúd v Novej Bani. Chodník je rozdelený na dva
historicko-tematické okruhy. Trasa A (čierna) s dĺžkou 4,3 km a prevýšením 210 m vedie po stopách
povrchovej aj podzemnej banskej činnosti v stredoveku, prechádza náročnejším lesným terénom v
oblasti Mýtneho vrchu a Gupne v južnej časti ložiska. Trasa B (zelená) je o niečo menej náročná a
vedie prevažne v intraviláne mesta v časti Vŕšky. Má dĺžku 5,6 km a prevýšenie 130 m. Prezentuje
hlavne baníctvo 16. až 19. storočia vrátane objektov úpravy rúd a banského vodohospodárskeho
systému (http://stolne.novabana.sk/sk/, 1.2.2020).
Mestské lesy spol. s r.o. v Novej Bani vybudovali unikátny Záhradný les, ktorý má ambíciu pritiahnuť
do regiónu viac návštevníkov a súčasne poskytnúť domácim atraktívnu možnosť trávenia voľného
času. Projekt Záhradného lesa spolufinancovala/spolurealizovala aj Rozvojová agentúra BBSK, n. o.,
a to prostredníctvom členského príspevku do OOCR Región GRON.
Tento projekt sa realizoval na úseku od pútnického miesta Kohútovo smerom k Zvoničke na
rovnomennom náučnom chodníku. Realizácia projektu prebieha od leta 2019 podľa projektu, ktorý
vypracovali odborníci z Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. V súčasnosti sa ukončuje výsadba
niektorých drevín. Záhradný les je vysadený cudzokrajnými listnatými, ale aj ihličnatými drevinami a
tiež krami. Budú osadené 2 nové informačné tabule a popri drevinách budú umiestnené malé
informačné tabuľky s názvami a popismi stromov a krov. Lesy tiež plánujú doplniť chodník o
oddychové miesta a mostík (1.12.2020, https://regiongron.sk/zahradny-les-nova-bana/).
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Trendy v cestovnom ruchu
Európska komisia cestovného ruchu (ETC) v roku 2004 označila za hlavné faktory ovplyvňujúce rozvoj
CR demografiu, zdravie, uvedomelosť a vzdelávanie, voľný čas, cestovné skúsenosti, životný štýl,
informačné technológie, dopravu, trvalo udržateľný rozvoj a bezpečnosť. Počet starších ľudí v Európe
neustále rastie. Mnoho seniorov odchádza do predčasného dôchodku, má vyššie disponibilné príjmy,
teší sa lepšiemu zdraviu. To má za následok rýchlejší rast dopytu tejto kategórie ľudí po cestovnom
ruchu. Zdravotné povedomie návštevníkov je čoraz väčšie a ovplyvňuje najmä voľbu cieľového miesta
a životný režim počas dovolenky. Čoraz populárnejšou je dovolenka spojená so vzdelávaním. Pri
plánovaní dovolenky má významnú rolu história, umenie a kultúrne podujatia. Súčasná spoločnosť
kladie zvýšené nároky na ľudí a ich denný režim, čo sa prejavuje v raste nárokov na voľný čas a
možnosti oddychu. Rastie aj pragmatickosť návštevníkov v CR, ich sebaistota, požiadavky a znalosť
vlastných práv, čo súvisí s predchádzajúcimi skúsenosťami. Rastie podiel kritických názorov na kvalitu
a dôraz sa kladie na pomer kvality a ceny. Rastie význam internetu, ktorý umožňuje nielen vizuálnu
prezentáciu, ale aj priamy nákup produktov cestovného ruchu. V dopravných službách sa do popredia
dostáva záujem o cestovanie železnicou, a najmä vysokorýchlostnými vlakmi. Rastie aj sieť
nízkotarifných leteckých spoločností, zatiaľ čo cestné siete sa stávajú preťažené a klesá podiel
klasického cestovania. Medzi populáciou naďalej rastie environmentálne povedomie, čo ovplyvňuje
rast záujmu o cieľové miesta rozvíjajúce na základe trvalej udržateľnosti. Aktuálne trendy v cestovnom
ruchu – rast záujmu o kvalitu, luxus, pohodlie a bezpečie, – záujem o relax, uvoľnenie, aktívnu
dovolenku, pobyty wellness a pobyty v kúpeľoch, – dopyt po produktoch pre jednu osobu, – rast
záujmu o krátkodobé pobyty v zahraničí, – individuálne organizovaná dovolenka zameraná na kultúru,
umenie a históriu (rast záujmu o strednú a východnú Európu), – potreba ponuky cenovo dostupných
produktov, – spokojnosť zákazníkov sa prejavuje v ich opätovnom návrate, – rast záujmu o osobnejší
prístup v poskytovaní služieb (malé rodinné podniky), – úzka špecializácia poskytovateľov služieb na
produkt pre vybranú cieľovú skupinu, – trend „späť k začiatkom“, ktorý súvisí s preferenciami tráviť
jednoduchšiu dovolenku (ubytovanie v hoteli nahradiť ubytovaním v bungalove, resp. stane), –
nezáujem o sprostredkovanú organizáciu dovolenky oproti zvýšenému záujmu o priame rezervovanie a
nákup služieb prostredníctvom internetu (12.6.2012, http://www.tophotelierstvo.sk/domaci-cestovnyruch/turizmus/hotelierstvo-v-e-a-na-slovensku/).
2.18.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA ZA ROKY 2015 – 2019

Hospodárenie mesta celkom
2015
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok/schodok
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok
Prebytok/schodok bež. a kap. rozp.
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Rozdiel celkového rozpočtu
Zdroj: MsÚ Nová Baňa, 2020

2016

2017

2018

2019

3 963 130

4 496 743

4 590 107

5 030 006

5 387 851

3 511 036

3 718 653

4 067 657

4 508 465

5 041 545

452 094

778 090

522 450

521 541

346 306

348 914

722 684

257 598

96 400

122 885

1 279 933

175 874

267 922

367 008

814 531

-931 019

846 810

-10 324

-270 608

-691 646

-478 925

1 324 900

512 126

250 933

-345 340

943 158

104 042

289 551

435 115

807 441

175 244

830 989

144 721

143 897

110 702

767 914

-726 947

144 830

291 218

696 739

288 989

597 953

656 956

542 151

351 399

2.19. SAMOSPRÁVA
Vzťah samospráva – občan si vyžaduje vypracovať projekt klientského prístupu riešiaci ako, vzťah
zamestnancov úradu, tak aj poslancov ku občanom a návštevníkom mesta.
Manažment a správa mesta
Súčasné zariadenia verejnej správy a administratívy reprezentuje mestský úrad. Mestský úrad je
výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta Nová Baňa. Mestský úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta ako aj
orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo vo Nová Baňa je zložené z 13
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poslancov. Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta Nová Baňa je primátor. Je
štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych i v pracovnoprávnych vzťahoch. Pod právomoc
primátora spadá činnosť zástupcu primátora a mestského úradu.
Nasledujúca tabuľka prezentuje príslušnosť obyvateľov k jednotlivým úradom špecializovanej štátnej
správy.
Príslušnosť k obyvateľov k úradom ŠŠS
Sídlo matričného úradu
Sídlo pracoviska daňového úradu
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru
Sídlo Okresného súdu
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Sídlo pracoviska okresného úradu
Sídlo Územnej vojenskej správy
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Okresného úradu životného prostredia
ŠÚ SR

Nová Baňa
Žarnovica
Nová Baňa
Žarnovica
Žarnovica
Žarnovica
Banská Bystrica
Žarnovica
Žarnovica

Bezpečnosť
V meste sa nachádza obvodné oddelenie PZ. Obvodné oddelenie PZ, Nová Baňa patriace pod Okresné
riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom - ochrana verejného poriadku, boj proti trestnej činnosti,
odhaľovanie a objasňovanie priestupkov a trestných činov. V pôsobnosti OO PZ Nová Baňa Ul.
Cintorínska 33, 968 01 Nová Baňa sú nasledovné samosprávy: mesto Nová Baňa, obec Tekovská
Breznica, Brehy, Orovnica, Rudno nad Hronom, Hronský Beňadik, Psiare, Veľká Lehota, Malá Lehota.
Mestská polícia Nová Baňa bola založená dňa 10.12.1990 uznesením Mestského zastupiteľstva Nová
Baňa č. 2/1990. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí
verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta
(https://www.novabana.sk/samosprava/mestska-policia, 12.9.2020).
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení smerujúcich na ochranu života, zdravia a majetku vo vzťahu
k možnej mimoriadnej udalosti. Pozostáva z analýz možného ohrozenia a prijímania opatrení na
znižovanie rizík ohrozenia ako aj postupov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Za
plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné
ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a
fyzické osoby. Možné riziká ohrozenia pre mesto Nová Baňa sú odvodené z Analýzy územia okresu
Žarnovica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí evidovanej Obvodným úradom Žiar nad Hronom.
- Ohrozenie vyplývajúce z umiestnenia jadrového zariadenia Mochovce,
- hrozby z havárie dopravného prostriedku prepravujúceho nebezpečné látky po rýchlostnej
komunikácii R1 a železnicou,
- ohrozenia prírodného charakteru /lesné požiare, veterné smršte, zosuvy pôdy, z búrkovej činnosti,
povodne,
- epidémie,
- ako osobitná časť možné ciele terorizmu predstavujú miesta aktuálnej koncentrácie občanov
(nákupné strediská, štadión, školské zariadenia, kultúrne strediská) a stavby ako hrádza vodnej
nádrže Tajch, diaľkový rozvod plynovodu, zdroje pitnej vody, čerpacie stanice a pod.
(https://www.novabana.sk/samosprava/civilna-ochrana, 10.9.2020).
2.20. IDENTIFIKÁCIA HLAVNÝCH VONKAJŠÍCH FAKTOROV ROZVOJA ÚZEMIA A ANALÝZA VPLYVU
VONKAJŠIEHO PROSTREDIA NA VÝVOJ SITUÁCIE V ÚZEMÍ
Mesto Nová Baňa je súčasťou Vyššieho územného celku Banská Bystrica. Táto časť identifikuje hlavné
faktory vonkajšieho prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú vývoj samotnej obce.
Banskobystrický kraj je ostatný vidiecky, pomaly rastúci, viac stagnujúci, s dlhodobo nadpriemernou
mierou nezamestnanosti, nízkym stupňom pripravenosti na inovácie, priemerne atraktívny a nízko
konkurencieschopný región SR mimo centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej
spolupráce s Maďarskou republikou. Podľa stupňa urbanizácie sa radí do skupiny ostatný vidiecky
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región (53,5 % mestského obyvateľstva). Aj v tomto kraji sa výrazne prejavuje proces starnutia
obyvateľstva a podiel detskej zložky mierne klesá, pomaly narastá podiel obyvateľstva v
poproduktívnom veku. Najviac zamestnaných v kraji je v priemysle (okolo 31 %) a vo verejnej správe
a v školstve (spolu takmer 27 %). Nezamestnanosť v tomto kraji je vysoko nad priemerom SR i EÚ
27. V prípade BBK bude nevyhnutné vytvárať pracovné príležitosti najmä pre ekonomicky aktívne
obyvateľstvo, ktoré dochádza za prácou do iných regiónov (približne 10 000). Prioritou je riešenie
dlhodobej nezamestnanosti a zamestnanosti rómskej populácie. Pre udržateľnosť investícií a
maximalizáciu prínosu investície pre regionálnu ekonomiku je rozhodujúcim faktorom existencia
vhodných ekonomických štruktúr schopných naplniť požiadavky investorov v oblasti dodávok pre
produkciu. V investičnej (prípravnej) aj operačnej (výrobnej) fáze realizácie investícií z hľadiska počtu
dominuje zapojenie domácich dodávateľov. Prevažne ide o podniky lokalizované mimo daného okresu.
Z hľadiska objemu dodávok v investičnej fáze síce podniky väčšinu svojich dodávok získavajú od
dodávateľov zo Slovenska, ale vo fáze výroby už väčšina dodávok prichádza zo zahraničia. Napriek
významnému podielu investícií do vedomostne menej náročných odvetví a z časti obmedzenému
vplyvu multiplikačných efektov, regionálna ekonomika môže reálne profitovať z transferu technológií,
zvýšenej zamestnanosti a rozvoja kvalifikácie pracovnej sily. Priemysel je v regióne rozložený
nerovnomerne. Dosahuje vysokú koncentráciu na severe kraja, kde sídlia najproduktívnejšie odvetvia
ekonomiky - hutnícky, strojársky, automobilový, drevársky, farmaceutický a polygrafický priemysel. V
južnej časti majú základňu potravinársky priemysel a ostatné odvetvia komplementárne k
poľnohospodárstvu. Celkom možno očakávať, že BBK má šancu si len vďaka novým PZI udržať
pozíciu pomerne hospodársky a sociálne stabilného regiónu. Bude sa však len veľmi pomaly
približovať k úrovni priemeru EÚ 27. V priemyselnej výrobe bude naďalej dominovať doterajší
priemysel, významnejšie postavenie by mohol získať turizmus. BBK má silný inovačný potenciál len v
dvoch mestách – Banská Bystrica a Zvolen. Pomaly sa zvyšuje výkonnosť v oblasti turizmu. Vidiecke
oblasti sú na ceste k transformácii, pomáhajú im nástroje na vyrovnávanie regionálnych rozdielov –
predovšetkým diverzifikácia hospodárskej činnosti. Identita/špecifickosť sídiel a subregiónov je
zachovaná a dobre využívaná v prospech kvalitných miestnych produktov napr. lazy. Prírodné zdroje
BBK sú bohaté a rôznorodé. Veľký význam majú lesy, zdroje minerálnych a termálnych vôd
využívaných najmä v kúpeľníctve a potravinárstve. Kraj disponuje veľkým podielom chránených
území.

Charakteristika špecifických stránok regiónu
V porovnaní s regiónmi vyspelých krajín EÚ a regiónmi SR možno konštatovať, že BBK využíva iba
čiastočne svoj rozvojový potenciál. Najvýraznejšie rezervy sa nachádzajú v nedostatočnej úrovni
využívania inovačného potenciálu najmä v pôdohospodárstve, nízkom príleve PZI a podpore domácich
investorov a využívaní vysokovzdelanej pracovnej sily, vytváraním pracovných miest v sektore služieb.
Dôsledkom toho je jeho slabá konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a celkové ohrozenie
konkurencieschopnosti regiónu založenej hlavne na energeticky náročnej výrobe. V porovnaní so
svetovými trendmi a s vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie BBK nízka a pre budúci
rozvoj nedostatočná.

Konkurenčná výhoda
Konkurenčná výhoda BBK je tvorená najmä jeho prírodným a kultúrnohistorickým bohatstvom,
atraktívnou vidieckou krajinou vrátane potenciálu pre rozvoj poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energie a agroturistiky.
Strategické ciele:
1. doprava a zvyšovanie dostupnosti a atraktivity územia (integrovaná doprava),
2. rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov prostredníctvom informatizácie
verejnej správy a podporou projektov v oblasti e-služieb,
3. poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka,
4. inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu v rozhodujúcich sektoroch a pri využívaní
obnoviteľných zdrojov energie.
Očakávané dopady:
- zvýšenie využitia domácich regionálnych zdrojov,
- zvýšenie zamestnanosti najmä vo vidieckych oblastiach a v oblasti nových technológií,
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zvýšenie dostupnosti a atraktivity regiónu nielen z pohľadu domácich a zahraničných investorov,
MSP, ale aj miestneho obyvateľstva a zvýšenie podielu ekologickej (integrovanej) dopravy,
zvýšenie výkonnosti najmä v oblasti turizmu, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
drevospracujúceho priemyslu.

2.21. EX-POST HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHSR
Uvedená časť sa nachádza v Prílohe č.1: EX-post hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa 2014-2020

(Formulár č. P3a)
Zároveň na webovej stránke mesta je banner EUROFONDY/GRANTY/DOTÁCIE, kde sa nachádzajú
všetky podrobné projektové informácie.

3 SWOT ANALÝZY
Nasledujúca SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká prioritných
rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.
Analýza SWOT
Sledovať a vyhodnocovať vývojové trendy v regióne v neustále sa meniacom vonkajšom prostredí,
identifikovať trend sociálno-ekonomického rozvoja, alebo smer vývoja ako príležitosť alebo hrozbu, je
v súčasnosti pre mesto Nová Baňa nevyhnutnosť. To, čo sa na prvý pohľad zdá ako príležitosť, ňou vo
vzťahu k zdrojom mesta, kultúre, ľudským zdrojom, životnému prostrediu a hospodárstvu,
uplatňovanej stratégii vôbec nemusí byť.
Nástrojom pre celkovú analýzu vonkajších a vnútorných činiteľov je SWOT analýza. Predstavuje
kombináciu dvoch analýz, S - W a O - T. Účelom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných
predpokladov podniku k uskutočneniu určitého rozvojového zámeru a podrobenie rozboru i vonkajších
príležitostí a obmedzení určované potrebami obyvateľov a subjektov v rámci mesta. Na jej základe
môže mesto prikročiť k formulácii špecifických cieľov.

Schéma SWOT analýzy:
S - silné stránky
1.
2.
…
10

W - slabé stránky
1.
2.
…
10.

O - príležitosti
1.
2.
…
10.

1.
2.
…
10.

Stratégia SO

1.
2.
…
10.

Stratégia WO

T - hrozby
1.
2.
…
10.

1.
2.
…
10.

Stratégia ST

1.
2.
…
10.

Stratégia WT

SO – využiť silné stránky na získanie konkurenčnej výhody
WO – prekonať slabiny využitím príležitostí
SW – využiť silné stránky na čelenie hrozbám
WT – minimalizovať náklady a čeliť hrozbám
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Analýza príležitostí a rizík - O-T
O – T analýza umožňuje rozlíšiť atraktívne príležitosti v meste, ktorá skrýva potenciál územia a ktoré
môžu mestu priniesť výhody pri dosahovaní vyváženého rastu. Súčasne tiež nabáda k zamysleniu nad
problémami, s ktorými bude mesto riešiť v rámci Integrovanej stratégie. Znamená to teda, že mesto
musí sledovať významné sily makroprostredia (demografické, ekonomické, technologické, politické,
legislatívne, sociálne a kultúrne) a tiež tých účastníkov mikroprostredia, ktorí ovplyvňujú jej schopnosť
dosiahnuť v regióne prospech (neziskové organizácie, orgány miestnych samospráv, podnikateľské
subjekty, miestni aktéri a verejnosť). Príležitosti sú posudzované z hľadiska ich atraktívnosti a
pravdepodobnosti úspechu. Pravdepodobnosť, že mesto dosiahne úspech pri ekonomickom raste,
nezávisí len od jej konkurenčnej sily, oproti konkurenčným regiónom, ale aj od toho či je táto sila
v porovnaní s konkurenciou väčšia. V rámci analýzy SWOT sa mesto koncentruje na identifikáciu
potenciálnych príležitostí – existencia stabilného hospodárskeho prostredia, kvalitné životné prostredie,
prírodný potenciál, historicko-kultúrne hodnoty, rozvinutá sieť inštitúcií verejných služieb, objekty
cestovného ruchu. Kvadrant 1 pozostáva z príležitosti ponúkajúcich najvyšší úžitok pre mesto, preto by
sa mal manažment mesta sústrediť na tieto aktivity. Naopak, príležitosti v kvadrante 4 sú buď príliš
malé, alebo ich mesto nebude vedieť dostatočne využiť. Príležitosti v kvadrante 2 a 3 sú zaujímavé len
v prípade, že existuje možnosť zvýšenia ich atraktívnosti alebo pravdepodobnosti úspechu.

Atraktívnosť

vysoká
nízka

Matica príležitostí
Pravdepodobnosť
úspechu
vysoká
nízka
1
2
3
4

Vážnosť

vysoká
nízka

Matica rizík
Pravdepodobnosť
nastatia
vysoká
nízka
1
2
3
4

Riziká sú klasifikované z hľadiska ich vážnosti a pravdepodobnosti výskytu. Pri analýze okolia
z hľadiska možných hrozieb je potrebné zamerať sa na potenciálne hrozby. Riziká z 1. kvadrantu
môžu mesto vážne zraniť, preto treba pripraviť plán strategických aktivít, keďže pravdepodobnosť
ohrozenia je vysoká. Riziká v 2. a 3. kvadrante treba podrobiť dôkladnému skúmaniu v prípade, ak sa
stávajú kritickými, netreba však zostavenie plánu eventuálnych alternatív. Riziká v 4. kvadrante sú
malé a väčšinou ich možno ignorovať. Spojením hlavných príležitostí a rizík, ktoré ovplyvňujú rozvoj
mesta, sa stratégovia snažia zistiť mieru celkovej atraktívnosti trhu. Existujú štyri možnosti:
-

Ideálny rozvoj, ktorý sa vyznačuje mnohými príležitosťami, ale iba niekoľkými (ak vôbec nejakými)
rizikami.

-

Špekulatívny rozvoj, vyznačujúce sa vysokými príležitosťami i vysokými rizikami.
Zrelý rozvoj, vyznačuje sa nízkymi príležitosťami i nízkymi rizikami.
Problémový rozvoj, má nízke príležitosti, ale vysoké riziká.

Externé prostredie vytvára nielen príležitosti, ale prezentuje aj sériu rizík. Riziko je výzva, poukazuje
na nevýhodný trend vývoja vo vonkajšom prostredí, ktorý v prípade pasívnej reakcie zo strany
podniku ohrozí jeho trhovú pozíciu.
Analýza silných a slabých stránok – S-W analýza
Hodnotenie vplyvu vonkajších činiteľov, vykonávané so zámerom stanoviť ciele mesta, musí byť
doplnené rozborom vnútorných činiteľov. Viaceré regióny dnes aj poznajú príležitosti, ktoré im
potenciál ponúka, avšak chýba im schopnosť ich využiť. Na základe analýzy silných a slabých stránok
vie mesto stanoviť, čo je z hľadiska súčasnej a očakávanej situácie rozumné konať. Za dôležité znaky
konkurenčnej sily mesta sa považuje – kvalitné ľudské zdroje, rozvinuté podnikateľské prostredie,
dobrý prírodný potenciál, výhodný poloha a dopravná dostupnosť, a iné. Za dôležité znaky
konkurenčnej slabosti sa považuje – strácanie pozície voči konkurenčným regiónom, nedostatok
finančných zdrojov na rozvoj, klesajúca demografická krivka, vysoká nezamestnanosť, zlý technický
stav základnej infraštruktúry ai. Pri hodnotení silných a slabých stránok je potrebné každý faktor
odstupňovať podľa dôležitosti (rozhodujúca silná stránka, marginálna silná stránka, neutrály faktor,
rozhodujúca slabá stránka, marginálna slabá stránka ) a podľa intenzity jeho vplyvu - výkonu (
vysoký, stredný, nízky). Výsledok spojenia stupňa výkonu a dôležitosti predstavuje štyri možné
alternatívy:
Matica výkonu a dôležitosti
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Výkon
Dôležitosť

vysoký
1 Sústrediť snahu
3 Nízka priorita

vysoká
nízka

nízky
2 Udržať snahu
4 Možné nadmerné investovanie

Kvadrant 1 pozostáva z oblastí, ktoré sú dôležité, ale v ktorých mesto momentálne vykazuje slabý
výkon, preto sa musí sústrediť na posilnenie týchto oblastí. Kvadrant 2 pozostáva z oblastí, v ktorých
je síce mesto úspešné, ale do budúcnosti si musí túto úspešnosť udržať. Kvadrant 3 tvoria oblasti,
ktoré nie sú dôležité, zdokonalenia v tomto kvadrante majú nízku prioritu. V kvadrante 4 nie sú
dôležité oblasti, pričom rozvoj a snaha sú zbytočne silné. Na základe tejto analýzy je zrejmé, že silné
stránky sa nemusia vždy pretransformovať do konkurenčnej výhody mesta. Dôvodov, prečo je to tak,
je niekoľko, pričom najčastejšími obyvateľmi vnímaná nízka dôležitosť poskytovaných služieb a bodov
rozvoja. Identifikácia silných miest mesta je možná len na základe porovnania s ich hlavnými
konkurentmi v regióne. Ani sústredenie sa na prekonanie všetkých slabých stránok nemusí priniesť
očakávaný efekt, pretože náklady potrebné na ich transformovanie do silnej stránky sa nemusia vrátiť.
Pozornosť treba venovať príležitostiam, v ktorých má mesto najviac silných stránok, alebo oblastiam,
v ktorých sa vzhľadom na veľkú príležitosť a potenciálnu návratnosť investícii ukazuje efektívne
vytvorenie nových silných stránok. Príklady z praxe uvádzajú, že i málo rozvinutý región má popri
slabých miestach aj silné miesta, ktoré pokiaľ dokáže správne identifikovať a využiť, vytvárajú
predpoklady pre trvalý a vyrovnaný sociálno-ekonomický rozvoj. Nasledujúce grafy prezentujú pohľad
obyvateľov a poslancov na silné a slabé stránky mesta Nová Baňa a kvalitu života v meste.
3.1 INFORMATIZÁCIA MESTA
Silné stránky
-

Slabé stránky

dobrá vybavenosť a výkonnosť technologickej IK infraštruktúry
na mestskom úrade,
relatívne vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia,

-

-

Príležitosti
-

-

-

nekvalitné pripojenie do siete internet,
slabý signál mobilných operátorov,
nedostatočne vybudovaná optická sieť,
nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a nízke
konkurenčné prostredie z dôvodu vysokej ceny za PC, nízkej
výkonnosti e-služieb,
nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a štandardizácie
dokumentov vo verejnej správe,
nízky podiel e-služieb verejnej správy s vyššou pridanou
hodnotou a nízka efektívnosť ostatných služieb verejnej správy,
nedostupný kvalitný digitálny obsah,
pomaly zavádzané základné služby eGovernmentu a nízka
efektivita ostatných elektronizovaných verejných služieb, ktoré
väčšinou iba kopírujú papierové služby,

Ohrozenia

možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
zvýšenie počítačovej gramotnosti,
zníženie cien využívania Internetu,
rozvoj ďalších telekomunikačných služieb v konkurenčnom
prostredí,
vytváranie a sprístupňovanie verejného digitálneho obsahu,
zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní
dokumentov a poskytovaní služieb verejnou správou,
e-government je príležitosťou prelomovú modernizáciu
interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie imidžu
VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti na správe vecí
verejných,
vytváranie kvalitného a dostupného verejného digitálneho
obsahu stimulujúceho dopyt po e-službách a širokopásmovom
pripojení,
rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia,

-

nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov
z komerčných bánk,
digital divide, zvyšovanie disparít medzi územiami alebo
sociálnymi skupinami vo využívaní IKT,
nízka digitálna gramotnosť a zručnosť používateľov IKT a
nedostatočný dopyt po elektronických službách,
rozvoj digitálnej kriminality, narúšanie súkromia, výchovy a
ochrany osobných údajov

Schéma SWOT analýzy:
S silné stránky

W slabé stránky
8

O príležitosti

Stratégia SO

Stratégia WO
3
7

T hrozby

9

2
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5
Stratégia ST

Stratégia WT

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť
stratégia WO a WT – kde musí mesto prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia
čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.
3. 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
Silné stránky
-

Slabé stránky

katastrálnym územím Nová Baňa prechádzajúca medzinárodná
železničná trať v smere na mesto Žarnovica,
dobrá dostupnosť krajského mesta po ceste R1,
čiastočne vybudované chodníky pre peších,
vybudovaná sieť miestnych komunikácií,
dostatočne vybudovaná sieť zastávok SAD,
existencia 2 čerpacích staníc,

-

Príležitosti
-

zlý až životu nebezpečný stav takmer všetkých miestnych
komunikácií a chodníkov,
zlé dopr. značenie na miestnych komunikáciách,
nevyhovujúci stav MK v lokalite Štále,
nevyhovujúci stav MK v časti Chotár,
zlý stav MK v smere na Kostivrch,
nevyhovujúci stav krajnice komunikácie na ul. Školskej pod
lesom,
absentujúci chodník v lokalite Dlhá lúka a Starohutská ul.,
nevybudované cyklotrasy,
nedostatok parkovacích miest v centrálnej zóne,

Ohrozenia

dostavba chodníkov pre peších,
dostavba parkovacích plôch v meste,
výstavba cyklotrasy v smere centrum - Tajch,
upraviť kategorizáciu siete MK,
odstrániť bodové a líniové závady v trasách MK dobudovaním
výbočísk a obratísk na zaslepených uliciach,
na uliciach s jednopruhovými vozovkami a bez možnosti
rozšírenia zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením,
dobudovať bezprašné kryty súčasných štrkových vozoviek a
vozoviek v havarijnom stave,
dobudovať bezbariérové priechody a prístupy na celom území
mesta Nová Baňa,
hľadať územné možnosti pre vybudovanie priestranného centra
pre peších,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,

-

malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu,
zhoršujúci sa stav mestských stavieb a komunikácií,
nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov
z komerčných bánk,
zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy cestnej infraštruktúry,
oneskorená výstavba a modernizácia cestnej siete,
zhoršenie dopravnej obsluhy,
spomalenie hospodárskeho rastu,
trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej dopravy na
individuálnu dopravu,

Schéma SWOT analýzy:
S silné stránky

O príležitosti

W slabé stránky

10

Stratégia SO

Stratégia WO

1

6

10
4

T hrozby

Stratégia ST

Stratégia WT

9

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť
stratégia WO - kde musí mesto prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia
čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.
3.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky
-

existencia plôch pre rozširovanie IBV (Záhrb, Hrádza, Pod
sekvojou, Kútovci, Šibeničný vrch, atď.),
dostatok plôch pre HBV,
vybudovaná rozvodná elektrická sieť,
rozvodná sieť plynu,

Slabé stránky
-

nevyhovujúci stav vodovodného potrubia,
časti mesta Nová Baňa bez vodovodnej infraštruktúry - Stará
Huta - Bukovina,
nedostatočná akumulácia vzhľadom na rozvojové aktivity,
zastaralé teplovodné potrubie,
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-

vybudovaná sieť trafostaníc,
vybudovaná sieť osvetlenia,
vybudovaný cintorín v meste Nová Baňa,
vybudovaný dom smútku,
vybudovaný vodovodný systém s akumuláciou,

rozvoja

-

-

Nová

Baňa

slabý tlak vody v koncových miestach,
zastaralá telefónna sieť,
nevyhovujúci stav elektrických rozvodov,
negatívny stav nehnuteľného majetku mesta,
veľké množstvo technicky nevyhovujúcich budov v meste,
nedostatočná kapacita transformátorových staníc,
potrebná rekonštrukcia transformátorových staníc.,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej
infraštruktúry,
potrebná revitalizácia cintorína,
zlý technický stav budovy domu smútku,

-

Príležitosti

mesta

Ohrozenia

rekonštrukcia verejného osvetlenia (LED) a jeho rozšírenie na
neosvetlené časti mesta,
kompletná rekonštrukcie elektrickej rozvodnej siete – uloženie
do zeme,
zavedenie elektrických, vodovodných a kanalizačných prípojok
do nových častí IBV,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
využitie významnej geografickej polohy územia z hľadiska
prechádzajúcich dopravných koridorov,
rozvoj ďalších telekomunikačných služieb v konkurenčnom
prostredí,

malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu,
zhoršujúci sa stav mestských stavieb a komunikácií,
nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov
z komerčných bánk,

-

Schéma SWOT analýzy:
S silné stránky

W slabé stránky
14

O príležitosti

Stratégia SO

Stratégia WO
10

9

6

3

4
T hrozby

Stratégia ST

Stratégia WT

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť
stratégia SO – kde musí mesto prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia
čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.

3.4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Silné stránky
-

kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
spracovaný POH mesta Nová Baňa na roky 2016-2020,
zabezpečený odvoz TKO,
zavedený separovaný zber v meste,
fungujúci systém odvozu a likvidácie komunálneho odpadu,
splašková kanalizačná sieť s ČOV,
existencia priestorov pre výstavbu kompostoviska,
existencia priestorov pre zberný dvor pre separovaný zber,
priemyselné zóny napojené na vlastný kanalizačný systém,

Príležitosti
-

vybudovanie a dovybavenie mestského kompostoviska,
dostavba splaškovej kanalizačnej siete,
vybudovanie kanalizácie na ul. Kamenárska, Dlhá lúka a ďalšie
kratšie ulice v lokalite Vŕšky a ďalších oblastiach,
sfunkčnenie zberného dvora pre separovaný zber a obstaranie
potrebných mechanizmov,
zabezpečiť efektívny separovaný zber v celom meste,
možnosti materiálového, resp. energetického využitia odpadov
pri rešpektovaní duálnych vlastností odpadov,
dôsledné plnenie kvalitne stanovených cieľov v oblasti
odpadového hospodárstva,
odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a podzemných

Slabé stránky
-

úplne nedobudovaná kanalizačná sieť,
nedobudovaná kanalizačná sieť v okrajových častiach mesta,
absencia zberného dvora pre separovaný zber,
nevyriešená likvidácia organického odpadu,
nedostatočný potenciál využívania možnosti separovať odpad,
nedostatok odpadkových košov centrálnej zóne mesta,

Ohrozenia
-

zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva,
znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v meste pálenie plastového odpadu,
dopady na zdravotný stav obyvateľov,
nárast množstva vyvážaných odpadov,
nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi,
neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok,
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vôd,
zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére životného
prostredia,
rozvoj ekologického lesohospodárstva, poľnohospodárstva a
ekologizácia priemyselnej výroby,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,
dodržiavanie noriem EÚ v oblasti produkcie znečisťujúcich látok
v priemysle,

Schéma SWOT analýzy:
S silné stránky

O príležitosti

W slabé stránky

Stratégia SO

Stratégia WO

6
9

T hrozby

Stratégia ST

0

3

6

Stratégia WT

12

V prípade životného prostredia prevládajú slabé stránky nad silnými. Je to dôsledok nedobudovaného
systému na likvidáciu a čistenie odpadových vôd. Odporúča sa využitie stratégie WT a WO – čeliť
hrozbám využitím silných stránok a príležitostí.
3.5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky
-

kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
zabezpečený odvoz TKO,
relatívne stabilný, až znižujúci sa objem produkovaného odpadu,
možnosti výstavby oddychových zón v lokalite Zvonička, Tajch,
Kohútovo, Kalvária, Gupňa, atď.,
vybudovaná splašková kanalizačná sieť s ČOV,
existenia priestoru pre zberný dvor,
územím prechádza i nadregionálny biokoridor Novobanský
potok, Hron, Tajch, Starohutský potok,
existencia vodných plôch,
do katastrálneho územia mesta zasahuje lokalita NATURA 2000
– Stredný tok Hrona,
ekologicky významná lokalita - Prírodná rezervácia BUJAKOV
VRCH,
ekologicky významná lokalita - Národná prírodná pamiatka
STAROHUTIANSKY VODOPÁD,

Príležitosti
-

odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a podzemných vôd
ohrozujúcich zdroje vody,
zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére životného
prostredia,
rozvoj ekologického poľnohospodárstva a ekologizácia
priemyselnej výroby,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,
dodržiavanie noriem EÚ v oblasti produkcie znečisťujúcich látok
v priemysle,

Slabé stránky
-

znečistené koryto potokov,
nedobudovaná kanalizačná sieť v okrajových častiach mesta,
neexistencia zberného dvora,
nevyriešená likvidácia organického odpadu,
nedostatočný potenciál využívania možnosti separovať odpad,
nedostatok zelene na námestí,
existencia environmentálnych záťaží po ťažbe,
existencia plôch bývalých ťažobných priestorov,
absencia monitorovacieho systému na kvalitu ovzdušia,
nedostatok oddychových zón,

Ohrozenia
-

zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku nadmernej
hospodárskej činnosti v ostatných častiach kraja,
ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd,
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva,
znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia,
dopady na zdravotný stav obyvateľov,
zníženie biodiverzity,
hrozba zníženia kvality životného prostredia v dôsledku výstavby
z hľadiska kvantity a kvality
tlak na životné prostredie a pôvodnú krajinu, urbanizácia
krajiny,
radikalizácia zmien v životnom prostredí na miestnej a globálnej
úrovni (povodne, veterné smršte, otepľovanie, klimatické
zmeny)
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V prípade životného prostredia prevládajú slabé stránky nad silnými. Je to dôsledok nedobudovaného
systému na likvidáciu a čistenie odpadových vôd a existenciou záťažových prevádzok
v Banskobystrickom kraji. Odporúča sa využitie stratégie SO – prekonať slabiny využitím príležitostí
a minimalizovať náklady súvisiace so slabými stránkami.

3.6 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Silné stránky
-

-

existencia budovy bývalej nemocnice,
v meste pôsobí 7 praktických lekárov pre dospelých,
2 praktickí lekári pre deti a dorast,
v meste pôsobí 18 lekárov špecialistov,
rýchla záchranná služba,
4 prevádzky lekární,
5 stomatologických ambulancií,
existencia jednoty dôchodcov,
existencia materského centra,
pozitívny postoj samosprávy k problematike seniorov - záujem z
úrovne MsÚ o skvalitňovanie a sieťovanie sociálnych služieb pre
seniorov,
postupné odstraňovanie bariér v meste,
záujem seniorov o rôzne typy aktivít v meste,
existujúca spolupráca seniorov s MsÚ a vzájomná komunikácia,
Domov sociálnych služieb Hrabiny,
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pri DSS Hrabiny,
existencia Detského domova Nová Baňa,
DSS Zdravie, n.o., - neverejný poskytovateľ,

Príležitosti
-

-

-

možnosť použitia 2% daní daňových subjektov na prioritné
potreby zdravotníctva,
zakladanie mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby,
rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu
vzdelávania a prípravy pre trh práce a na podporu
zamestnávania v atypických formách pracovných vzťahov, najmä
pre rodičov počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných opatrení, Projektov a
programov na podporu sociálneho začleňovania ohrozených
skupín podľa ich špecifických potrieb,
dôrazné uplatňovanie princípu subsidiarity,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,

Slabé stránky
-

roztrúsené zdravotnícke služby - nevyužitá budova bývalej
nemocnice,
nedostatok odborných lekárov,
vysoký podiel rómskej populácie neschopnej integrácie,
absencia priestorov pre klubovú činnosť,
absencia denného stacionára pre obyvateľov v dôchodkovom
veku v pôsobnosti mesta,
absencia prepravnej služby,
nevybudované stredisko osobnej hygieny a mestská práčovňa,
absencia krízovej pomoci - dopyt po zariadení signalizácie
pomoci,
nevybudované núdzové bývanie,
existencia len 2 gynekologickej ambulancie,

Ohrozenia
-

-

rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii,
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva,
zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku,
rast počtu srdcovo-cievnych chorôb,
rast nádorových ochorení tráviaceho traktu,
vysoký výskyt alergických ochorení,
pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť,
pretrvávajúce stereotypy v mobilitnom správaní sa pracovnej
sily,
nízky záujem zamestnávateľov o prijímanie uchádzačov o
zamestnanie na podporované pracovné miesta,
nedostatočný záujem zamestnávateľov o udržateľnosť
vytvorených pracovných miest,
prehlbovanie chudoby u niektorých skupín populácie a
reprodukcia chudoby,
zvyšujúci sa počet klientov odkázaných na pomoc iných
nesystematickou preventívnou prácou v prirodzenom rodinnom
a otvorenom prostredí,
zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby a iné
opatrenia pretrvávaním poskytovania tradičných foriem pomoci
a služieb pobytového charakteru a riziko znižovania kvality
života občanov finančnou náročnosť sociálnych služieb pre
klienta,
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V tomto prípade prevládajú silné stránky nad slabými stránkami. Odporúča sa využiť stratégiu ST –
kde sa mesto môže zamerať len na minimalizovanie nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych
služieb a čeliť hrozbám, ktoré sú s týmito službami spojené. Odporúča sa mestu zabezpečovať
nevyhnutné sociálne služby pre obyvateľov a ostatné služby ponechať poskytovateľom v meste
Žarnovica.
3.7 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Silné stránky
-

bohatá história v oblasti vzdelávania,
existencia materskej školy s 2 elokovanými pracoviskami
v Novej Bani,
fungujúca plnoorganizovaná základná škola,
odborné a špecializované učebne,
bohatá kultúrna a krúžková činnosť,
starostlivosť o začlenené deti,
existujúce špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím,
dostatočne priestorové kapacity školy,
existencia špeciálnych škôl,
existencia a dobré výsledky ZUŠ,
zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogického zboru,
existencia gymnázia,
fungujúca stredná odborná škola,
centrum voľného času,
fungujú kluby rôzneho zamerania
pravidelné športové podujatia nadregionálneho významu,
existencia stolnotenisovej haly,
vybudovaná telocvičňa ZŠ, SOŠ,

Príležitosti
-

-

zabezpečiť pre školy špeciálnych pedagógov vzhľadom na
množstvo detí s poruchami správania sa a integrovaných detí,
maximálne podporovať školy vo vybavení IKT a jeho využívaní
vo vzdelávacom procese,
zabezpečenie špeciálnych pedagógov pre deti s poruchami
správania,
modernizácia infraštruktúry vzdelávania v meste,
dobudovanie a vybavenie športových, športovo-rekreačných a
oddychových plôch v meste Nová Baňa,
skvalitnenie existujúcich areálov a doplnenie nových areálov pre
potreby obyvateľov mesta, najmä so zameraním na deti a
mládež,
vytváranie územných a priestorových podmienok pre realizáciu
rozličných športových, rekreačných a oddychových aktivít,
zefektívnenie spolupráce s krajským mestom na regionálnej
úrovni,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
vybudovanie športoviska s celoročnou prevádzkou typu „hala“
zabezpečiť financovanie športových odborníkov, trénerov

Slabé stránky
-

nedostatočný počet detských ihrísk,
malá podpora nadaných deti,
nedostatočná kapacita ZUŠ,
absencia odborných zamestnancov (logopéd, psychológ,
sociálny pracovník, špeciálny pedagóg)
nedostatočný záujem rodičov o spoluprácu,
morálne zastarané učebné pomôcky,
nedostatočný počet učebníc,
nedostatočné MTZ zariadenia školského stravovania ZŠ a MŠ,
nedostatočná zapojenosť rodičov do diania ZŠ,
nevyhovujúca fasáda budovy ET Kolibská cesta a budovy ET
Štúrova
nedostatočná športová infraštruktúra pre rozvoj klubového
športu
nedostatočná podpora športových odborníkov pre rozvoj
organizovaného športu

Ohrozenia
-

vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež (závislosti, konzumné
kultúry...),
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu existujúcich
športových objektov,
nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora talentovanej
mládeže v jednotlivých druhoch športov,
nárast sociálnej ohrozenosti mládeže,
nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu nových
športovo-rekreačných objektov,
nevyhovujúca štruktúra kvalifikácie pracovnej sily,
nízka účasť rezortov, samosprávy a sociálnych partnerov na
tvorbe obsahu vzdelávania,
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V oblasti vzdelávania prevládajú silné stránky nad slabými. Odporúča sa využitie stratégie SO – čeliť
hrozbám využitím príležitostí a minimalizovať náklady súvisiace so slabými stránkami. V oblasti športu
podporovať rekonštrukciu starej a výstavbu športovej infraštruktúry v meste. Je potrebné
podporovať organizovanú športovú činnosť.
3.8 KULTÚRA
Silné stránky
-

-

Slabé stránky

existencia domu kultúry Štále a Bukovina,
existencia historických budov a technických pamiatok,
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie a Špitálsky kostol
sv. Alžbety,
Kohútovo - pútnické miesto,
priestory kina Vatra,
v meste pôsobia folklórne a divadelné súbory,
pravidelne organizované kultúrne podujatia - Novobanskí
heligónkari, Kultúrne leto, Tradičné ľudové remeslá, Výstavba
AMFO,
Mestská radnica,
Banícky špitál,
spolupráca s obcami v okolí,
Základná umelecká škola,
fungujúca mestská knižnica,

Príležitosti
-

absencia kultúrneho stánku v centre mesta,
nevyhovujúci stav kultúrnych pamätihodností,
kultúrny dom na Bukovine v nevyhovujúcom stave,
absencia divadla,
nefunkčnosť mestského kina,
malá podpora žiakov miestnej ZUŠ,
nevyhovujúci stav amfiteátra v lokalite Tajch,

-

Ohrozenia

výstavba multifunkčnej kultúrnej sály,
vydanie multimediálnych propagačných materiálov o meste,
kultúrnom dedičstve a tradíciách,
kompletná rekonštrukcia domu kultúry,
modernizácia priestorov mestského kina a obstaranie techniky,
výstavba vonkajšieho amfiteátra.,
modernizácia mestskej knižnice.,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,

zmeny vo vnímaní tradičných hodnôt (pokles záujmu o niektoré
hodnoty a tradície)
zanedbaný a chátrajúci pamiatkový fond,
slabá podpora kultúry zo strany štátu a VÚC,
posun priorít mládeže ku konzumnej kultúre,
nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej kultúry
za hranice katastrálneho územia mesta,

-
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8

O príležitosti

Stratégia SO

Stratégia WO
3

13

8
5

T hrozby

Stratégia ST

Stratégia WT

5
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V oblasti kultúry je situácia vyrovnaná. Odporúča sa využitie stratégie SO – prekonať slabiny využitím
príležitostí a minimalizovať náklady súvisiace so slabými stránkami. V oblasti kultúry podporovať
výstavbu kultúrnej infraštruktúry a organizovanú kultúrnu činnosť.

3.9 PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
Silné stránky
-

Slabé stránky
nedostatočná propagácia goodwillu a CR mesta,
nedostatočné využitie tradície,
nedostatočne využité prírodných hodnôt pre potreby cestovného
ruchu,
veľký počet neprispôsobivých obyvateľov znečisťujúcich verejné
priestranstvá,
nedostatočná propagácia mesta z hľadiska cestovného ruchu,
slabo využitý kultúrno – historický potenciál mesta,
chýbajúce rekreačné trasy v otvorenej krajine,
nevyužitý potenciál krajiny vo vzťahu ku cestovnému ruchu,
turizmu,
nedostatočne využitý potenciál pre rozvoj kultúrno-poznávacieho
cestovného ruchu,
problémom je úprava verejných komunikačných priestorov,
nevyužívané, opustené objekty, areály a zariadenia, chýbajúce
pešie väzby na mesto,
nedostatočné pokrytie cyklistickými chodníkmi,
zlý stav vodnej nádrže – zariadenie na vypúšťanie

rekreačný priestor Tajch,
lokálne stredisko zimných športov,
pravidelné kultúrne a spoločenské aktivity,
potenciál pre rozvoj poznávacieho cestovného ruchu,
existencia lokalít pre budovanie cykloturistických trás,
rekreačný priestor Zvoničky, Vŕšky,
existencia ubytovacích zariadení,
existencia technických kultúrnych pamiatok,
členstvo v OOCR Región GRON

Príležitosti
-

Ohrozenia

dobré možnosti (existencia poľných ciest) pre budovanie
cyklistických a rekreačných trás,
dobrá poloha mesta Nová Baňa v rámci regionálnych štruktúr,
dobrá poloha mesta Nová Baňa vo väzbe na prírodné turistické,
rekreačné lokality – Banská Štiavnica, Pohronský Inovec, Tríbeč,
zavádzanie nových produktov cestovného ruchu v súvislosti s
agroturistikou,
iniciatíva spoločenských, kultúrnych, športových organizácií,

pokračujúci postupný úpadok rekreačných lokalít,
zmeny vo vnímaní tradičných hodnôt (pokles záujmu o niektoré
hodnoty a tradície)
zanedbaný a chátrajúci pamiatkový fond,

-

Schéma SWOT analýzy:
S silné stránky

W slabé stránky
11

O príležitosti

Stratégia SO

Stratégia WO
8

5
8
T hrozby

3

3

Stratégia ST

Stratégia WT

Mesto disponuje veľkým rozvojovým potenciálom v oblasti cestovného ruchu. V súčasnosti však nie je
plne využívaný. Odporúča sa využiť stratégiu SO a využiť silné stránky, ako kultúrno-historický
potenciál, prírodný potenciál na získanie konkurenčnej výhody.

3.10 ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ
Silné stránky
-

existencia verejného rozhlasu,
dostatok priestorov pre administratívu,
budova mestského úradu dostupná v centre mesta,
existencia obvodného oddelenia PZ,
existencia mestskej polície,

Slabé stránky
-

-

negatívny stav nehnuteľného majetku mesta,
nedostatočný kamerový systém v meste,
nedostatočná protidrogová prevencia,
nedostatočná komunikácia, resp. existencia komunikačných
bariér medzi rôznymi skupinami aktérov (samospráva, občianske
združenia, občania, podnikatelia atď.),
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej
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infraštruktúry,
nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a štandardizácie
dokumentov vo verejnej správe,
nízka vybavenosť a výkonnosť technologickej IK infraštruktúry
samosprávy,
nedostupný kvalitný digitálny obsah,

-

Príležitosti

mesta

Ohrozenia

možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní
dokumentov a poskytovaní služieb verejnou správou,
e-government je príležitosťou prelomovú modernizáciu
interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie imidžu
VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti na správe vecí
verejných,
vytváranie kvalitného a dostupného verejného digitálneho
obsahu stimulujúceho dopyt po e-službách a širokopásmovom
pripojení,

malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu,
nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov
z komerčných bánk,
nedostatočná kvalita právneho rámca výkonu činností verejnej
správy,
zvyšovanie komunikačnej a administratívnej náročnosti výkonu
činností verejnej správy vo vzťahu k externému, ako aj
internému prostrediu,

-

Schéma SWOT analýzy:
S silné stránky

W slabé stránky
7

O príležitosti

Stratégia SO

Stratégia WO
2

4
5
T hrozby

1

Stratégia ST

Stratégia WT

5

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť
stratégia SO – kde musí mesto prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia
čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.

Koordinácia a syntéza výsledkov SWOT
Zostavenie analýzy SWOT je zložitý proces, ktorý si vyžaduje systematický prístup pri identifikácii
a analýze bezprostredných (často i skrytých) vonkajších a vnútorných faktorov. Výstižnosť väčšiny
faktorov je zložité vyjadriť prostredníctvom jednoduchých formulácií. Pri zaraďovaní jednotlivých
faktorov do základných zložiek SWOT analýzy je potrebné zodpovedne posudzovať ich lokálne
a mikroregionálne podmienenú situáciu a relatívny podiel na regionálnom rozvoji. V tomto zmysle ide
hlavne o nerovnováhu medzi mestom Nová Baňa a ostatnými obcami v okolí.
Naopak medzi slabé stránky mesta Nová Baňa patrí nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva,
nedobudovaný vzdelávací systém zahŕňajúci možnosti vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania,
vzhľadom na alokáciu mesta, nesúlad vzdelanostnej štruktúry s potrebami trhu práce. V oblasti
podnikateľského sektora ide hlavne o dobudovania službotvorného sektora. V oblasti technickej
infraštruktúry ide potrebu dobudovania inžinierskych sietí v oblasti odpadového hospodárstva,
dostavbu a rekonštrukciu cestnej siete, ktorá sa nachádza na niektorých miestach v havarijnom stave.
Ohrozenia mesta Nová Baňa vyplývajú z okolitého prostredia, tendencií a skutočností, ktoré nemôže
manažment mesta ovplyvniť.
3.11 PROBLÉMOVÁ ANALÝZA – HLAVNÉ ODVETVOVÉ DISPARITY A VYMEDZENIE CIEĽOVÝCH SKUPÍN
SO SÚSTREDENOU PODPOROU MESTA NOVÁ BAŇA.
Identifikácia odvetvových disparít a nadväzujúce vymedzenie cieľových skupín je v súlade so zadaním
z vypracovanej analýzy SWOT ako aj analýzy zdrojov mesta Nová Baňa. Dôležitým východiskovým
rámcom pre vymedzenie cieľových skupín so sústredenou podporou mesta Nová Baňa a stanovenie
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relevantných opatrení, ktoré by mali riešiť existujúce nerovnosti a rozdiely, sú vybrané strategické
a koncepčné dokumenty spracované na národnej (Partnerská dohoda), regionálnej (PHSR BBSK)
úrovni, ako aj vo vzťahu k štátnym legislatívnym normám zaväzujúcim mesto Nová Baňa poskytovať
svojim obyvateľom balík verejných služieb.
Na odvetvové (odborové a sektorové) disparity treba pozerať ako na nerovnosti, neodôvodnené
rozdiely, či nezhody medzi potenciálom a jeho súčasným využitím. Ich identifikácia vychádza
z porovnania zistených silných a slabých stránok, ktoré sú uvedené vo SWOT analýze. Pôsobenie
silných stránok mesta Nová Baňa je oslabované negatívnymi vplyvmi jej slabých stránok. Silné stránky
sú potenciálom, ktorý je možné využiť pre budúci rozvoj, je ale nutné zlepšiť alebo odstrániť príslušné
slabé stránky tak, aby mohli byť silné naplno využité.
Nasledujúci prehľad je usporiadaný práve týmto spôsobom, kedy proti silným stránkam mesta sú vždy
postavené relevantné slabé stránky, ktoré majú v danom problémovom okruhu opačný vplyv. Vybrané
sú práve tie, ktoré z hľadiska budúceho vývoja možno považovať za najzávažnejšie a kde je viacmenej
možné predpokladať aspoň dielčie riešenie.
Mesto Nová Baňa je súčasťou vyššieho územného celku Banská Bystrica. Národná stratégia
regionálneho rozvoja definovala pre tento kraj nasledovné disparity, ktoré by mali byť zohľadnené
v PHRSR mesta Nová Baňa:
Hlavné disparity BBK
v pôdohospodárstve
- pokles pestovateľských plôch a počtu chovaných hospodárskych zvierat (hydina, ošípané a
hovädzí dobytok) a dovoz lacnejších dotovaných potravín z pôvodných krajín EÚ;
- nedostatočná spolupráca a koordinácia v poľnohospodárstve;
v priemysle
- chýbajúce akreditácie a certifikácie s medzinárodnou platnosťou majú za následok obmedzenia v
medzinárodnom obchode;
- inovačné a technologické zaostávanie, spôsobuje zvyšujúcu energetickú a surovinovú náročnosť
výroby;
- nízka ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť MSP;
v službách
- výrazné disparity vo vzťahu mesta a okolia spôsobené nerovnomerným rozmiestnením služieb a
vzdelávacích inštitúcií;
- zníženie konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania v dôsledku veľkej expanzie
nadnárodných spoločností, ale aj často pre absentujúcu kvalitu poskytovaných služieb;
- nedostatočná kvalita verejných služieb občanom a podnikateľskej sfére;
- nedostatočná podpora vedomostnej ekonomiky;
v technickej infraštruktúre
- nedostatočné kapacity a telekomunikačná infraštruktúra;
- nedostatočná kvalita ciest II. a III. triedy má často za následok dopravné nehody;
- značné ekologické zaťaženie poľnohospodárskej krajiny;
v sociálno-spoločenskej infraštruktúre
- nevyhovujúca demografická štruktúra, vysoký podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku;
- značný odlev pracovných síl do zahraničia z titulu blízkosti hraníc, pričom za vysokokvalifikované
pracovné sily nie sú náhrady;
- nedostatočné investície do nájomného bývania, regenerácie bytového fondu a pomalá obnova
kultúrnohistorických pamiatok, čo je spôsobené nedostatkom vlastných finančných zdrojov pre
spolufinancovanie rozvojových a investičných projektov;
- slabá spolupráca subjektov vo vnútri regiónu;
- nevyhovujúca miera nezamestnanosti s nevyrovnanou ponukou pracovných miest, najmä vo
vidieckych okresoch;
- najvyšší podiel obyvateľstva len s ukončeným základným vzdelaním v SR.
Hlavné faktory rozvoja BBK:
v pôdohospodárstve
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dobrý produkčný pôdohospodársky potenciál v oblastiach zeleninárstva, ovocinárstva a
vinohradníctva dáva možnosti rozvoja bývania na základe vidieckeho osídlenia, má najlepšie
podmienky pre poľnohospodársku produkciu;
vysoký poľnohospodársky potenciál umožňuje pestovanie prakticky všetkých druhov ekologických
potravín a živočíšnej výroby, ťažiskové odvetvie;
rozvoj biotechnológií;
priemysle
rozvinutá priemyselná výroba a rôznorodosť hospodárskej základne, ale s odlišným postavením
jednotlivých odvetví (rozhodujúce postavenie má strojársky, chemický a potravinársky priemysel),
s dlhodobým pôsobením dáva možnosť transferu technológií do perspektívnych odvetví najmä
elektrotechnickom priemysle;
možnosť posilňovania exportu, budovanie nadregionálnych väzieb;
službách
geopolitický polohový potenciál umožňuje priame kontakty s vyspelými regiónmi s možnosťou
zintenzívnenia zahraničných investícií a medzinárodnej spolupráce;
využitie geotermálnych prameňov za splnenia príslušných zákonných podmienok (zákon č.
538/2005 Z. z.) pre ďalší rozvoj tradičného kúpeľníctva s prepojením na ekologický vidiecky
turizmus;
technickej infraštruktúre
polohový potenciál kraja, logistické väzby;
potenciál využitia vodných zdrojov;
zlepšenie energetickej bilancie regiónu využívaním jadrovo-energetického komplexu Mochovce,
hydroenergetického potenciálu, geotermálnych prameňov, biomasy a bioplynu;
sociálno-spoločenskej infraštruktúre
vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vytvára predpoklady pre možnosti
využívania nových technológií a obnoviteľných zdrojov energií v súlade s ekologickými princípmi
na základe využitia ľudského a ekonomického potenciálu;
dostupnosť vzdelávacích, sociálnych a zdravotných zariadení;
silný potenciál cezhraničnej spolupráce, možnosť vytvárania cezhraničných sídelných aglomerácií.

Nasledujúce tabuľky prezentujú hlavné faktory rozvoja a hlavné disparity rozvoja mesta Nová Baňa
v jednotlivých politikách, ako aj ich váhy. Hodnota 1,5 predstavuje najväčšiu váhu a hodnota 0,5
najmenšiu. Kladný výsledok pri porovnaní disparít a faktorov rozvoja predstavuje možnosť zaujatia
ofenzívnej stratégie, záporný naopak.
Informatizácia mesta
Faktory rozvoja
+
+

dobrá vybavenosť a výkonnosť technologickej
IK infraštruktúry na mestskom úrade,
relatívne vysoká penetrácia širokopásmového
pripojenia,

váhy
1,5
1,5

Hlavné disparity
nekvalitné pripojenie do siete internet,
slabý signál mobilných operátorov,
nedostatočne vybudovaná optická sieť,
nedostatok regionálneho digitálneho obsahu
a nízke konkurenčné prostredie z dôvodu
vysokej ceny za PC, nízkej výkonnosti eslužieb,
nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a
štandardizácie dokumentov vo verejnej
správe,
nízky podiel e-služieb verejnej správy s
vyššou
pridanou
hodnotou
a
nízka
efektívnosť ostatných služieb verejnej správy,
nedostupný kvalitný digitálny obsah,
pomaly
zavádzané
základné
služby
eGovernmentu a nízka efektivita ostatných
elektronizovaných verejných služieb, ktoré
väčšinou iba kopírujú papierové služby,

-

-

-

-

spolu

3

spolu

váhy
1,5
1,5
1,5
1

1

1

1
1

9,5

výsledok

-6,5

Hlavné disparity

váhy

Doprava a komunikácie
Faktory rozvoja
+

+

katastrálnym územím Nová Baňa prechádzajúca
medzinárodná železničná trať v smere na mesto
Žarnovica,
dobrá dostupnosť krajského mesta po ceste R1,

váhy
1,5

-

1,5

-

zlý až životu nebezpečný stav takmer všetkých
miestnych komunikácií a chodníkov,
zlé dopr. značenie na miestnych komunikáciách,
nevyhovujúci stav MK v lokalite Štále,

1,5
1,5
1,5
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čiastočne vybudované chodníky pre peších,
vybudovaná sieť miestnych komunikácií,
dostatočne vybudovaná sieť zastávok SAD,
existencia 2 čerpacích staníc,

1,5
1,5
1,5
1,5

rozvoja

-

spolu

9,0

mesta

Nová

Baňa

nevyhovujúci stav MK v časti Chotár,
zlý stav MK v smere na Kostivrch,
nevyhovujúci stav krajnice komunikácie na ul.
Školskej pod lesom,
absentujúci chodník v lokalite Dlhá lúka
a Starohutská ul.,
nevybudované cyklotrasy,
nedostatok parkovacích miest v centrálnej zóne,

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

spolu

15,0

výsledok

- 6,0

Hlavné disparity

váhy

Technická infraštruktúra
Faktory rozvoja
+

+
+
+
+
+
+
+
+

existencia plôch pre rozširovanie IBV (Záhrb,
Hrádza, Pod sekvojou, Kútovci, Šibeničný vrch,
atď.),
dostatok plôch pre HBV,
vybudovaná rozvodná elektrická sieť,
rozvodná sieť plynu,
vybudovaná sieť trafostaníc,
vybudovaná sieť osvetlenia,
vybudovaný cintorín v meste Nová Baňa,
vybudovaný dom smútku,
vybudovaný vodovodný systém s akumuláciou,

váhy
1,5

-

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

-

spolu

13,5

nevyhovujúci stav vodovodného potrubia,
časti mesta Nová Baňa bez vodovodnej
infraštruktúry - Stará Huta - Bukovina,
nedostatočná akumulácia vzhľadom na
rozvojové aktivity,
zastaralé teplovodné potrubie,
slabý tlak vody v koncových miestach,
zastaralá telefónna sieť,
nevyhovujúci stav elektrických rozvodov,
negatívny stav nehnuteľného majetku mesta,
veľké množstvo technicky nevyhovujúcich
budov v meste,
nedostatočná kapacita transformátorových
staníc,
potrebná rekonštrukcia transformátorových
staníc.,
nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu technickej infraštruktúry,
potrebná revitalizácia cintorína
zlý technický stav budovy domu smútku,

1,5
1,5
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

spolu

20,0

výsledok

-6,5

Hlavné disparity

váhy

Odpadové hospodárstvo
Faktory rozvoja
+
+
+
+
+
+
+
+
+

kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
spracovaný POH mesta Nová Baňa na roky
2016-2020,
zabezpečený odvoz TKO,
zavedený separovaný zber v meste,
fungujúci
systém
odvozu
a
likvidácie
komunálneho odpadu,
splašková kanalizačná sieť s ČOV,
existencia
priestorov
pre
výstavbu
kompostoviska,
existencia priestorov pre zberný dvor pre
separovaný zber,
priemyselné zóny napojené na vlastný
kanalizačný systém,

váhy
1
0,5

-

1,5
1,5
1,5

-

1,5
1,5

-

úplne nedobudovaná kanalizačná sieť,
nedobudovaná kanalizačná sieť v okrajových
častiach mesta,
absencia zberného dvora pre separovaný
zber,
nevyriešená likvidácia organického odpadu,
nedostatočný potenciál využívania možnosti
separovať odpad,
nedostatok odpadkových košov centrálnej
zóne mesta,

1,5
1,5
1,5
1
1,5
1,5

1,5
1,5

spolu

12,0

výsledok

3,5

spolu

8,5

Životné prostredie
Faktory rozvoja
+
+
+
+

+
+
+

kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
zabezpečený odvoz TKO,
relatívne stabilný, až znižujúci sa objem
produkovaného odpadu,
možnosti výstavby oddychových zón v lokalite
Zvonička, Tajch, Kohútovo, Kalvária, Gupňa,
atď.,
vybudovaná splašková kanalizačná sieť s ČOV,
existenia priestoru pre zberný dvor,
územím prechádza i nadregionálny biokoridor
Novobanský potok, Hron, Tajch, Starohutský

váhy

Hlavné disparity

1
1,5
1

-

1

-

1,5
1,5
1,5

-

znečistené koryto potokov,
nedobudovaná kanalizačná sieť v okrajových
častiach mesta,
neexistencia zberného dvora,
nevyriešená likvidácia organického odpadu,
nedostatočný potenciál využívania možnosti
separovať odpad,
nedostatok zelene na námestí,
existencia environmentálnych záťaží po
ťažbe,
existencia plôch bývalých ťažobných

váhy
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
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+
+
+

potok,
existencia vodných plôch,
do katastrálneho územia mesta zasahuje
lokalita NATURA 2000 – Stredný tok Hrona,
ekologicky významná lokalita - Prírodná
rezervácia BUJAKOV VRCH,
ekologicky významná lokalita - Národná
prírodná
pamiatka
STAROHUTIANSKY
VODOPÁD,

spolu

1,5
1,5

rozvoja

-

mesta

Nová

Baňa

priestorov,
absencia monitorovacieho systému na kvalitu
ovzdušia,
nedostatok oddychových zón,

1,5
1,5

1,5
1,5

14,5

spolu

14,5

výsledok

0,0

Hlavné disparity

váhy

Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Faktory rozvoja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

existencia budovy bývalej nemocnice,
v meste pôsobí 7 praktických lekárov pre
dospelých,
2 praktickí lekári pre deti a dorast,
v meste pôsobí 18 lekárov špecialistov,
rýchla záchranná služba,
4 prevádzky lekární,
5 stomatologických ambulancií,
existencia jednoty dôchodcov,
existencia materského centra,
pozitívny postoj samosprávy k problematike
seniorov - záujem z úrovne MsÚ o
skvalitňovanie a sieťovanie sociálnych služieb
pre seniorov,
postupné odstraňovanie bariér v meste,
záujem seniorov o rôzne typy aktivít v meste,
existujúca spolupráca seniorov s MsÚ a
vzájomná komunikácia,
Domov sociálnych služieb Hrabiny,
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb
pri DSS Hrabiny,
existencia Detského domova Nová Baňa,
DSS Zdravie, n.o., - neverejný poskytovateľ,

váhy
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

-

roztrúsené zdravotnícke služby - nevyužitá
budova bývalej nemocnice,
nedostatok odborných lekárov,
vysoký podiel rómskej populácie neschopnej
integrácie,
absencia priestorov pre klubovú činnosť,
absencia denného stacionára pre obyvateľov
v dôchodkovom veku v pôsobnosti mesta,
absencia prepravnej služby,
nevybudované stredisko osobnej hygieny a
mestská práčovňa,
absencia krízovej pomoci - dopyt po zariadení
signalizácie pomoci,
nevybudované núdzové bývanie,
existencia len 2 gynekologickej ambulancie,

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,5

spolu

23,0

výsledok

8,0

spolu

15,0

Školstvo a šport
Faktory rozvoja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

bohatá história v oblasti vzdelávania,
existencia materskej školy s 2 elokovanými
pracoviskami v Novej Bani,
fungujúca plnoorganizovaná základná škola,
odborné a špecializované učebne,
bohatá kultúrna a krúžková činnosť,
starostlivosť o začlenené deti,
existujúce špeciálne triedy pre žiakov s
mentálnym postihnutím,
dostatočne priestorové kapacity školy,
existencia špeciálnych škôl,
existencia a dobré výsledky ZUŠ,
zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogického
zboru,
existencia gymnázia,
fungujúca stredná odborná škola,
centrum voľného času,
fungujú kluby rôzneho zamerania
pravidelné športové podujatia nadregionálneho
významu,
existencia stolnotenisovej haly,
vybudovaná telocvičňa ZŠ, SOŠ

váhy
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5

Hlavné disparity
-

-

1,5
1,5
1,5
2,0
1,0

-

nedostatočný počet detských ihrísk,
malá podpora nadaných deti,
nedostatočná kapacita ZUŠ,
absencia odborných zamestnancov (logopéd,
psychológ, sociálny pracovník, špeciálny
pedagóg)
nedostatočný záujem rodičov o spoluprácu,
morálne zastarané učebné pomôcky,
nedostatočný počet učebníc,
nedostatočné MTZ zariadenia školského
stravovania,
nedostatočná zapojenosť rodičov do diania
ZŠ,
nedostatočná športová infraštruktúra pre
rozvoj klubového športu
nedostatočná podpora športových odborníkov
pre rozvoj organizovaného športu

váhy
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5

1,0
1,5

spolu

25,5

výsledok

8,0

spolu

17,5

Hlavné disparity

váhy

Kultúra
Faktory rozvoja

váhy
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-

-

existencia domu kultúry Štále a Bukovina,
existencia historických budov a technických
pamiatok,
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie a
Špitálsky kostol sv. Alžbety,
Kohútovo - pútnické miesto,
priestory kina Vatra,
v meste pôsobia folklórne a divadelné súbory,
pravidelne organizované kultúrne podujatia Novobanskí heligónkari, Kultúrne leto, Tradičné
ľudové remeslá, Výstavba AMFO,
Mestská radnica,
Banícky špitál,
spolupráca s obcami v okolí,
Základná umelecká škola,
fungujúca mestská knižnica,

spolu

1,5
1,5

-

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

-

mesta

Nová

Baňa

absencia kultúrneho stánku v centre mesta,
nevyhovujúci stav kultúrnych pamätihodností,
kultúrny dom na Bukovine v nevyhovujúcom
stave,
absencia divadla,
nefunkčnosť mestského kina,
malá podpora žiakov miestnej ZUŠ,
nevyhovujúci stav amfiteátra v lokalite Tajch,

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1
1,5
1,5
1,5
17,5

výsledok

rozvoja

spolu

10,5

7

Propagácia a cestovný ruch
Faktory rozvoja
+
+
+
+
+
+
+
+
+

rekreačný priestor Tajch,
lokálne stredisko zimných športov,
pravidelné kultúrne a spoločenské aktivity,
potenciál pre rozvoj poznávacieho cestovného
ruchu,
existencia lokalít pre budovanie cykloturistických
trás,
rekreačný priestor Zvoničky, Vŕšky,
existencia ubytovacích zariadení,
existencia technických kultúrnych pamiatok,
členstvo v OOCR Región GRON

váhy

Hlavné disparity

1,5
1,5
1,5
1,5

-

1,5

-

1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

-

-

spolu

13,5

nedostatočná propagácia goodwillu a CR
mesta,
nedostatočné využitie tradície,
nedostatočne využité prírodných hodnôt pre
potreby cestovného ruchu,
veľký počet neprispôsobivých obyvateľov
znečisťujúcich verejné priestranstvá,
nedostatočná propagácia mesta z hľadiska
cestovného ruchu,
slabo využitý kultúrno – historický potenciál
mesta,
chýbajúce rekreačné trasy v otvorenej
krajine,
nevyužitý potenciál krajiny vo vzťahu ku
cestovnému ruchu, turizmu,
nedostatočne využitý potenciál pre rozvoj
kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu,
problémom
je
úprava
verejných
komunikačných
priestorov,
nevyužívané,
opustené objekty, areály a zariadenia,
chýbajúce pešie väzby na mesto,
nedostatočné
pokrytie
cyklistickými
chodníkmi,
zlý stav vodnej nádrže – zariadenie na
vypúšťanie

váhy
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1

spolu

15,5

výsledok

-2,0

Hlavné disparity

váhy

Administratíva a bezpečnosť
Faktory rozvoja
+
+
+
+
+

existencia verejného rozhlasu,
dostatok priestorov pre administratívu,
budova mestského úradu dostupná v centre
mesta,
existencia obvodného oddelenia PZ,
existencia mestskej polície,

váhy
1
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

spolu

7,0

spolu

negatívny stav nehnuteľného majetku mesta,
nedostatočný kamerový systém v meste,
nedostatočná protidrogová prevencia,
nedostatočné pokrytie mesta kamerovým
systémom,
nedostatočná komunikácia, resp. existencia
komunikačných
bariér
medzi
rôznymi
skupinami aktérov (samospráva, občianske
združenia, občania, podnikatelia atď.),
nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu technickej infraštruktúry,
nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a
štandardizácie dokumentov vo verejnej
správe,
nízka vybavenosť a výkonnosť technologickej
IK infraštruktúry samosprávy,
nedostupný kvalitný digitálny obsah,

1,5
1
1,5
1,5
1,5

1
1

1
1
11,0
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-4,0

Vo vyššie uvedenom kontexte je potrebné sledovať i potenciálne rozvojové príležitosti a hrozby,
indukované hierarchicky vyššími faktormi sociálno - ekonomického rozvoja. Na základe uskutočnených
analýz je možné za najväčšie hrozby pokladať hlavne:
1.
2.
3.
4.
5.

Znižovanie konkurencieschopnosti mesta v dôsledku trvalej stagnácie v rozvoji spolupráce
podnikateľskej sféry s orgánmi miestnej samosprávy – Public Private Partnership.
Rozhodnutie kľúčového investora o zmene alokácie investície.
Nedostatok externých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie kvalitných verejných
služieb.
Podcenenie významu kvalitatívneho rozvoja ľudských zdrojov ako pre ekonomický, tak aj pre
sociálny rozvoj mesta Nová Baňa.
Podcenenie významu informačných technológií ako základného prvku ekonomického rozvoja
a rozvoja ľudských zdrojov v meste.

Jedným z nutných predpokladov úspešnej implementácie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja je náväznosť na existujúcu sústavu strategických a rozvojových dokumentov.
Tento fakt sa premietol z časti aj do výberu opatrení a cieľových skupín, na ktoré sa má zamerať
podpora z verejných zdrojov, hlavne z dôvodu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov,
odstránenia duplicít, možných protichodných účinkov opatrení atď.. Z tohto dôvodu je prirodzeným
rámcom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho
kraja, ako aj Partnerskej dohody, ale aj platná legislatíva v oblasti zabezpečovania verejných služieb.
Komparáciou výsledkov vyššie uvedenej selekcie odvetvových disparít a PHRSR BBSK je možné zistiť,
že niektoré opatrenia v rámci tohto dokumentu pokrývajú kritické oblasti zistené v problémovej
analýzy. Preto je nutné v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami zamerať sa na odstránenie týchto
disparít v relevantných cieľových oblastiach a relevantných skupín.
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1. Informatizácia mesta
Cieľová skupina
mesto,
obyvatelia mesta,
súkromný podnikateľský sektor,
2. Doprava a komunikácie
Cieľová skupina
mesto,
obyvatelia mesta,
podnikateľské subjekty,
3. Technická infraštruktúra
Cieľová skupina
mesto,
obyvatelia mesta,
podnikateľské subjekty,
mimovládne subjekty,
4. Odpadové hospodárstvo
Cieľová skupina
mesto,
obyvatelia mesta,
podnikateľské subjekty,
5. Životné prostredie
Cieľová skupina
mesto,
obyvatelia mesta,
podnikateľské subjekty,
6. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Cieľová skupina
nezamestnaní,
sociálne odkázaní,
zdravotne a duševne postihnutí,
obyvatelia v dôchodkovom veku,
mladí ľudia,
rizikové skupiny obyvateľstva,
7. Vzdelávanie a šport
Cieľová skupina
deti predškolského veku,
žiaci v rámci povinnej školskej dochádzky,
nezamestnaní,
obyvatelia v dôchodkovom veku,
športovci organizovaní v rámci športových hnutí,
pasívna športová verejnosť,
obyvatelia v produktívnom veku,
8. Kultúra
Cieľová skupina
obyvateľstvo,
podnikateľské subjekty,
návštevníci mesta,
9. Propagácia a cestovný ruch
Cieľová skupina
mesto,
VÚC,
obyvatelia mesta,
návštevníci mesta,
súkromný podnikateľský sektor,
10. Administratíva a bezpečnosť
Cieľová skupina
mesto,
obyvatelia mesta,
súkromný podnikateľský sektor,
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4 VÍZIA A POSLANIE MESTA NOVÁ BAŇA

Vízia
„Mesto Nová Baňa bude v roku 2030 mestom aktívnych a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím
pre život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom a s využitím vnútorného potenciálu všetkých
daností svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov.“
Poslanie
Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Nová Baňa. Poslanie opisuje a
prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej
obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod
existencie mesta Nová Baňa a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí?
Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či
návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny
manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc
obstarávaním tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri
súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie
informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Nová Baňa disponuje aj nemalým
majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív
takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu
existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského
zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom
zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb.
Medzi významné činnosti, a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta, patrí správa zasadnutí orgánov
mesta. Práve tieto autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života
obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.
Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej
samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade
s poslaním mesta Nová Baňa všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru vybudovať bezpečné mesto - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu
verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostne politiky mesta je aj
výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.
1. Informatizácia mesta
Zabezpečuje technické podmienky pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožňuje obyvateľom využívať
on-line elektronické služby samosprávy. Vytvára vhodné podmienky na prechod na e-government na
lokálnej úrovni. Umožňuje obyvateľom mesta a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové
vedomie a zručnosti.
2. Doprava a komunikácie
Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba
pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií, to
všetko zahŕňajú kompetencie mesta v oblasti pozemných komunikácií.
3. Technická infraštruktúra
Významným prvkom kvality života v meste je funkčný systém verejného osvetlenia. Hlavnou úlohou
samosprávy je v tomto kontexte realizácia novej výstavby verejného osvetlenia, prevádzkovanie už
vybudovaného verejného osvetlenia a samozrejme priebežné opravy a údržba existujúcich svetelných
bodov, prípadne ich prestavba na LED. Okrem toho zabezpečuje rozvoj komplexnej infraštruktúry
zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov mesta a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry
smeruje hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne obytné zóny v meste, IBV, HVB, ako aj na rekonštrukciu
súčasnej infraštruktúry - vodovodnej, elektrickej, komunikačnej.
4. Odpadové hospodárstvo
Mesto vykonáva úlohy, ktoré jej vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne
záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového
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hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s
cieľom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných
odpadov. Mesto zároveň vykonáva priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečuje
údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.
5. Životné prostredie
Udržiavanie a zveľaďovanie mesta neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj
zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území mesta, ich rozdrobovaniu
a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia. V súlade s touto filozofiou mesto každoročne
zabezpečuje ošetrovanie a udržovanie zelene - drevín, trávnikov, kvetinových záhonov. Súčasťou
prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie,
námestie, ktoré je obcou pravidelne čistené, ale aj detské a športové ihriská vo všetkých častiach
mesta Nová Baňa so zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy. K ďalším činnostiam, ktoré sa
podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého prostredia patrí aj prevádzka či správa cintorínov.
6. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Činnosť samosprávy vzhľadom na existujúce kompetencie je v oblasti sociálnej politiky veľmi
rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a
sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi
ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto
podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne
handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto
zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre
školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom
zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky. Pôsobnosť z orgánov štátnej správy na
mestá a na vyššie územné celky na úseku sociálnej pomoci prešla zákonom č. 416/2001 Z. z. hlavne v
oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a starostlivosti o seniorov, v oblasti vzdelávania, športu
a ostatných verejných služieb. Mesto sa v oblasti sociálnej pomoci do 31. 12. 2008 riadilo
nasledovnými zákonmi: Zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Zákon č. 195/1998
Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, Zákon č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi, Zákon
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a Zákon č.305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Dňom 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový Zákon
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a novela zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele. Tieto dva kľúčové zákony vymedzujú povinnosti mesta pri svojej
samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnej starostlivosti o svojich občanov.
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia mesta majú právo požadovať
súčinnosť mesta pri ochrane osoby, rodiny a majetku v meste, pomoci v čase náhlej núdze (toto právo
občana má i ústavnú oporu - čl. 16, 18 a 21 Ústavy SR a podľa § 4 ods. 3 písm. j) má mesto
povinnosť vypracovať koncepcie rozvoja v jednotlivých oblastiach života.
Nová Baňa považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.
7. Školstvo a šport

Školstvo
Mesto Nová Baňa v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces vo
formálnom vzdelávacom zariadení, ktorými sú zariadenia predškolskej výchovy a plnoorganizovaná
základná škola. V meste sa nachádza gymnázium ako aj stredná odborná škola. Svoje zastúpenie tu
má aj špeciálne školstvo.

Šport
Mesto vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov mesta, ako
najvhodnejšiu prevenciu proti drogám a civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva
organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky mesta je
subvencovanie športových klubov a telovýchovných organizácií prostredníctvom dotácií z rozpočtu
mesta. Mandát na podporu rekreačného a výkonnostného športu v meste vyplýva zo zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Nová Baňa či koncepčných a strategických dokumentov prijatých mestským zastupiteľstvom.
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Vytváranie vhodného prostredia pre rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov, je jednou z
ciest tvorby a prezentácie dobrého mena mesta. Vhodné podmienky pre šport a ponuka verejných
športovísk sú súčasťou konkurenčného boja miest o lepšie podmienky pre život. Prínosy z financovania
a podpory športu na území mesta sa prejavia vo forme zdravšieho života obyvateľov, zvýšeného
záujmu o bývanie v meste, v náraste členských základní podporovaných športov.
8. Kultúra
Mesto zabezpečuje opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Súčasťou kultúrnej politiky
je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Mesto Nová Baňa v súlade so svojim
zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia, a prevádzkuje mestskú knižnicu. Rámec pre
činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č.
4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach.
9. Propagácia a cestovný ruch
V oblasti cestovného ruchu plní najmä úlohy: spolupracuje s miestnymi podnikateľmi a úradmi štátnej
správy a okolitými obcami v oblasti cestovného ruchu, spolupracuje s príslušnou komisiou, pripravuje
analýzy turistickej aktivity mesta a infraštruktúry cestovného ruchu z hľadiska historických pamiatok a
iných historických objektov, ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb, spolupracuje na príprave
vydávania a zabezpečenia propagačných materiálov pre mesto, pripravuje návrhy na riešenie rozvoja
cestovného ruchu a spolupracuje so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami pri ich realizácii,
spolupracuje pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu v
meste, ako aj pri zachovávaní historického, architektonického a kultúrneho dedičstva, rieši podnety,
návrhy a v spolupráci s hlavným kontrolórom aj sťažnosti občanov a organizácií týkajúce sa CR,
zabezpečuje styk samosprávy s inštitúciami a organizáciami, ako aj agentúrami poskytujúcimi služby,
informácie, podporu a poradenstvo v CR, podieľa sa na koordinačnej činnosti pri realizácii úloh
súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom spravovaného územia, podieľa sa na tvorbe
koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území mesta, koordinuje a zabezpečuje úlohy
súvisiace s činnosťou mesta v spolupráci s partnerskými obcami.
10. Administratíva a bezpečnosť
Mesto vytvára podmienky na efektívnu prácu mestského úradu, vytvára vyhovujúce podmienky na
poskytovanie verejných služieb, estetizáciu a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi mestského
úradu, vytvára vhodné technické a pracovné podmienky na mestskom úrade. Vytvára podmienky na
znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

PARTNERI PRI REALIZÁCII PHRSR
Regionálne integrované územné stratégie by mali byť pripravené za účasti všetkých dôležitých
sociálno-ekonomických partnerov a občanov mesta Nová Baňa a regiónu a stanú sa hlavným
nástrojom regionálneho rozvoja a implementácie rozvojových projektov na území jednotlivých
samosprávnych krajov. Tieto stratégie budú riešiť špecifické potreby rozvoja územia ako celku.
Základným nástrojom, ktorý definuje aktuálne potreby mesta, regiónu, mikroregiónu je uvedený
dokument. Veľmi dôležitá je úloha a rozvoj silných partnerstiev, vrátane miestnych obyvateľov,
občianskej spoločnosti, miestnych podnikateľských subjektov na rôznych úrovniach miestnej
a regionálnej správy. Spojenie schopností a miestnych poznatkov bude základom na stanovenie
spoločných riešení a dosiahnutie prijateľných a udržateľných výsledkov.

Úlohy strategických sociálno-ekonomických partnerov vyplývajú z podpísaného „Memoranda o
porozumení“ (príloha dokumentu):
- podpora realizácie priotít PHRSR, ktoré predstavujú synergiu zámerov jednotlivých partnerov,
podľa určitých podmienok dohodnutých pre každý konkrétny prípad jednotlivo,
- podpora vykonania technických a organizačných opatrení, ktoré budú smerovať k efektívnemu
využitiu kapacít a zdrojov jednotlivých partnerov pri príprave a realizácii projektov jednotlivých
partnerov zahrnutých do PHRSR,
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spoločná komunikácia o krokoch, procesoch a vzťahoch, ktoré by mali významnú dôležitosť
a ktoré by mohli ovplyvniť splnenie spoločných zámerov, ako je uvedené v Memorande
o porozumení.

5 FORMULÁCIA A NÁVRH STRATÉGIE
STRATEGICKÝ CIEĽ
Strategický cieľ PHRSR ako aj dielčie ciele v rámci jednotlivých politík vychádzajú z §3 Ciele podpory
regionálneho rozvoja zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, kde je hlavným
cieľom podpory regionálneho rozvoja odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni
hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo
udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj
inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú
úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na komplexné využívanie
vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných,
ľudských a inštitucionálnych zdrojov, podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri
rešpektovaní vnútorných špecifík regiónu, rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne, rozvoj
hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, optimalizovať
štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta,
rozvoj ľudských zdrojov, vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy
detí a mladých dospelých na trh práce, predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho
negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených
komunít, realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu, zlepšenie a rozvoj sociálnej
infraštruktúry regiónu, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
rozvoj cestovného ruchu, medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti
regionálneho rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu, zachovanie identity a rozvoj
kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj
vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku, realizáciu opatrení na ochranu,
udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné
prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, ochranu prírody, efektívne využívanie
prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie, rozvoj občianskej vybavenosti
a rozvoj služieb v regióne, zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania, budovanie a posilňovanie štruktúr
občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva, rozvoj telesnej kultúry, športu a
turistiky, ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, atď. Na základe analýzy súčasnej situácie
a predpokladov ďalšieho rozvoja sa navrhuje pre mesto Nová Baňa nasledovný strategický cieľ:
„Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta Nová Baňa po ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený
prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných,
kultúrno-historických a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti
bude mesto smerovať do cestovného ruchu, kultúry, výroby, poľnohospodárstva, pre
ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho
zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových zón v meste. Mesto bude
podporovať výrobu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Systematickými opatreniami pre
podporu malého podnikania sa bude snažiť znižovať vysokú nezamestnanosť. Pre
obyvateľov dôchodkového veku vytvorí podmienky pre dôstojné prežitie staroby.“
Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre stabilizáciu,
rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti hospodárstva
na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je považované za
prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali výdavky verejných
prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia s cieľom podpory nových rozvojových projektov.
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Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú
postavené na:
–
–
–

aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja mesta a okolia,
rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovni partnerstva,
aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov s cieľom ich zníženia.

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom
stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v rámci
partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje hlavne na
vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné koridory v
dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje aj rozvoju
informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie situácie
zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k ochrane
životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú bariérou rozvoja a
na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je možné uskutočniť len
na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektora a integrovaným prístupom k
riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov. Na dosiahnutie strategického cieľa
budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových odvetví. Uvedené ciele plne
korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHRSR Banskobystrického samosprávneho kraja
a podporujú jeho naplnenie.

FORMULÁCIA A NÁVRH STRATÉGIE
Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre uvažované obdobie predstavuje
rozsiahly komplex analýz a opatrení. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie
iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú
ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor –
dostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Už tým že
je definovaný napomôže smerovaniu rozvoja. Spracovatelia vychádzajúc z prieskumu a analýzy
existujúceho stavu, pri zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváženosti, považujú
za prioritné rozvojové oblasti (osi) nasledovné (vychádzajúce z princípov programového rozpočtovania,
prenesených a originálnych kompetencií mesta definovaných zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode...,
ekonomickou a funkčnou klasifikáciou (COFOG) a cieľov podpory regionálneho rozvoja v zmysle
zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja: Pre mesto Nová Baňa je nevyhnutné, aby v
súlade s celoeurópskou stratégiou do roku 2030 naplnila tri kľúčové priority rastu: inteligentný rast
ktorý je založený na efektívnych investíciách do vzdelávania, výskumu a inovácií, udržateľný rast,
vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a zameranie sa na konkurencieschopné odvetvia
priemyslu a inkluzívny rast, s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby.
K základným predpokladom realizácie stratégie programu patrí:
- integrovaný prístup (kombinovanie investícií, prierezové riešenie problémov)
- majetkové usporiadanie vlastníckych vzťahov
- dostatočné financovanie prenesených kompetencií štátnej správy na samosprávu zo štátneho
rozpočtu
Pri realizácii stratégie bude zároveň kladený dôraz na rešpektovanie princípov udržateľného rozvoja a
podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym prostredím. Pri formulácii
stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021 2027 boli zohľadnené priority Slovenskej republiky formulované v dokumente Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR 2020/30.
Udržateľný rozvoj sa chápe v kontexte rozvoja sídelného prostredia mesta Nová Baňa, vo vytvorení
systému ktorý by priebežne vyhodnocoval kvalitu sídelného prostredia, identifikoval jeho narušenia a
inicioval ich nápravu. Významným faktorom zabezpečenia a zlepšenia kvality sídelného prostredia
budú mať miesto aj dopravné projekty vytvárajúce predpoklady inteligentného a inkluzívneho rastu.
Udržateľný rast sa zakladá na: ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej

99

Progra m hospodárskeho r ozvo ja a sociálneho
Progra movacie obdobie 2021 – 2027

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

rozmanitosti; zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie využívajúcich
informačné a telekomunikačné technológie; využívaní sietí pokrývajúcich celú EÚ s cieľom poskytnúť
podnikom (hlavne malým výrobným spoločnostiam) ďalšiu konkurenčnú výhodu; zlepšení
podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP; dobre informovaných spotrebiteľov. Inkluzívny rast
predstavuje rast založený na efektívnom využívaní vnútorných zdrojov regiónu: ľudských, prírodných,
kapitálových. Významným faktorom inkluzívneho rastu je spokojnosť obyvateľov a ich ochota podieľať
sa na ňom. Úzko s tým súvisí rozvoj športu, voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného času,
relaxu, zábavy, kultúry, umenia. Sú to aktivity, ktoré podporujú kreatívnosť a ktoré by zohľadňovali
potreby všetkých vekových kategórii a boli im súčasne dostupné.

Strategický cieľ
„Strategickým cieľom rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 je vytvorenie podmienok pre
zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta Nová Baňa, konkurencieschopný hospodársky rozvoj
a kvalitné životné prostredie s rešpektovaním strategických cieľov VÚC Banskobystrického
samosprávneho kraja.“
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Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta Nová Baňa, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude
zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej
činnosti bude mesto smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok.

Prioritná os: PROGRAM 1. INFORMATIZÁCIA MESTA

Podprogram 1.1. Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná správa
Podprogram 1.2. Počítačová gramotnosť

Prioritná os: PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Podprogram 2.1. Komunikácie
Podprogram 2.2. Doprava

Prioritná os: PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 3.1. Technická infraštruktúra v meste

Prioritná os: PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 4.1. Odpadové hospodárstvo v meste

Prioritná os: PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram
Podprogram
Podprogram
Podprogram

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Informovanosť a poradenstvo
Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami
Ochrana ovzdušia
Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia

Prioritná os: PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Podprogram 6.1. Sociálne služby
Podprogram 6.2. Zdravotnícke služby

Prioritná os: PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT

Podprogram 7.1. Vzdelávanie
Podprogram 7.2. Šport

Prioritná os: PROGRAM 8. KULTÚRA

Podprogram 8.1. Kultúrna infraštruktúra, kultúrne a technické pamiatky

Prioritná os: PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram 9.1. Propagácia mesta
Podprogram 9.2. Rekreačno - relaxačné zázemie mesta

Prioritná os: PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ

Podprogram 10.1. Bezpečnosť

101

Progra m hospodárskeho r ozvo ja a sociálneho
Progra movacie obdobie 2021 – 2027

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Uvedené prioritné osi – programy je možné rozčleniť z hľadiska funkcie medzi 3 základné prioritné
oblasti.
Hospodárska oblasť v sebe zahŕňa oblasti, ktoré vytvárajú predpoklady na rozvoj a fungovanie
verejného a súkromného sektora – základná technická infraštruktúra spadajúca do odvetví technickej
infraštruktúry a odvetví spoločenských potrieb. Oblasť zahŕňa podnikateľské prostredie ako aj
cestovný ruch.
Sociálna oblasť zahŕňa odvetvia rozvoja človeka – všetky súčasti verejného sektora, ktoré majú priamy
vplyv na rozvoj a kultiváciu fyzickej a duševnej stránky ľudských zdrojov v meste.
Environmentálna oblasť zahŕňa problematiku zneškodňovania odpadov, ako aj starostlivosť a ochranu
jednotlivých zložiek životného prostredia.

Prioritná oblasť

Hospodárska

Sociálna

Environmentálna

Prioritná os: PROGRAM 1.
INFORMATIZÁCIA MESTA

Prioritná os: PROGRAM 6.
SOCIÁLNE SLUŽBY A
ZDRAVOTNÍCTVO

Prioritná os: PROGRAM 4.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prioritná os: PROGRAM 2.
DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Prioritná os: PROGRAM 7.
VZDELÁVANIE A ŠPORT

Prioritná os: PROGRAM 5.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritná os: PROGRAM 3.
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Prioritná os: PROGRAM 8.
KULTÚRA

Prioritná os: PROGRAM 9.
PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Prioritná os: PROGRAM 10.
ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ
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Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nová Baňa

2021 – 2027
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5.1 PROGRAM 1. INFORMATIZÁCIA MESTA
Strategický zámer
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom
využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na egovernment na lokálnej úrovni. Umožniť obyvateľom mesta a pracovníkom samosprávy zvyšovať
svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Podprogram 1.1.

Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná správa

Cieľ 1.1

Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia - e - government.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 1.1.1

Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
Technické zabezpečenie IS.

Opatrenie 1.1.2

Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.

Podprogram 1.2.

Počítačová gramotnosť

Cieľ 1.2

Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 1.2.1

Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u pracovníkov samosprávy.

Opatrenie 1.2.2

Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u obyvateľov mesta.

5.2 PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
Strategický zámer
Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta Nová Baňa. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie
osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov
zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu
dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na
environmentálny a bezpečnostný aspekt. Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta
ako aj riešenie technického stavu štátnych komunikácií v správe vyššieho územného celku. Zabezpečiť
pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej
dopravy.

Podprogram 2.1.
Cieľ 2.1

Komunikácie
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 2.1.1

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Opatrenie 2.1.2

Podpora budovania cyklochodníkov v rámci rozvoja cestovného ruchu.

Opatrenie 2.1.3

Zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.

Opatrenie 2.1.4

Rekonštrukcia mostov a lávok v majetku mesta Nová Baňa.

Opatrenie 2.1.5

Úprava a obnova dopravného značenia v meste Nová Baňa.

Podprogram 2.2.

Doprava

Cieľ 2.2

Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou dopravou.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 2.2.1

Rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok.
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5.3 PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj mesta a zohľadňujúcej rast kvality života
obyvateľov mesta a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu
na potenciálne priemyselné zóny v meste, IBV, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry vodovodnej, elektrickej, komunikačnej. Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít
s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov mesta. V
oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými
opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Priority v oblasti rozvoja
hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú predovšetkým do vytvárania pozitívnych
predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít. Ide o vymedzenie priemyselných zón v meste,
príprava pozemkov a zabezpečenie technickej infraštruktúry. Rozvoj a udržiavanie technickej
infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti priemyslu a rozvoja cestovného
ruchu, ako aj udržania požadovanej životnej úrovne obyvateľstva. Ide hlavne o zabezpečenie
infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj mesta.
Podprogram 3.1.
Cieľ 3

Technická infraštruktúra v meste
Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v meste.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 3.1.1

Príprava pre výstavbu inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a KBV (Pod sekvojou).

Opatrenie 3.1.2

Modernizácia verejného osvetlenia výmenou za LED osvetlenie.

Opatrenie 3.1.3

Debarierizácia vstupov do verejných budov vo vlastníctve mesta.

Opatrenie 3.1.4

Skvalitnenie technického vybavenia a funkčnosti mestského rozhlasu.

Opatrenie 3.1.5

Revitalizácia cintorína v Novej Bani.

Opatrenie 3.1.6

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti tepelných zdrojov.

Opatrenie 3.1.7

Zásobovanie pitnou vodou.

Opatrenie 3.1.8

Súčinnosť mesta pri dostavbe a rekonštrukcii transformačných staníc.

Opatrenie 3.1.9

Implementácia nízkouhlíkovej stratégie za účelom zníženia energetickej náročnosti.

5.4 PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Strategický zámer
Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných
subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť
podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu
separáciu odpadu v meste. Rozvoj a výstavba infraštruktúry odpadového hospodárstva. Údržba
kanalizačnej siete, efektívna prevádzka zberného dvora pre separovaný zber ako aj mestského
kompostoviska.
Podprogram 4.1.
Cieľ 4

Odpadové hospodárstvo v meste
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 4.1.1

Zníženie vzniku zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu triedeného zberu.

Opatrenie 4.1.2

Zvýšenie environmentálneho povedomia a motivácie obyvateľov k separovaniu.

Opatrenie 4.1.3

Prevádzka zariadení na efektívny separovaný zber - zberné dvory a kompostoviská.

Opatrenie 4.1.4

Odvádzanie odpadových vôd.

Opatrenie 4.1.5

Odvádzanie dažďových vôd.

105

Progra m hospodárskeho r ozvo ja a sociálneho
Progra movacie obdobie 2021 – 2027

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

5.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia
a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť
o stave životného prostredia. Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality
života. Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom
všetkých obyvateľov mesta. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia nakladania
s odpadmi. Informovanosť obyvateľov o životnom prostredí. Propagácia chránených území.
Podprogram 5.1.
Cieľ 5.1

Informovanosť a poradenstvo
Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 5.1.1

Spracovanie koncepcie zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.

Podprogram 5.2.

Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami

Cieľ 5.2

Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 5.2.1

Ochrana vodných tokov pred znečistením.

Opatrenie 5.2.2

Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov a vodných plôch.

Podprogram 5.3.

Ochrana ovzdušia

Cieľ 5.3

Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi sa
v katastrálnom území mesta.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 5.3.1

Motivácia domácnosti k zníženiu emisií.

Podprogram 5.4.

Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia

Cieľ 5.4

Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 5.4.1

Oddychové zóny a verejná zeleň.

5.6 PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich
dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť s cieľom dosiahnutia dôstojných podmienok života
všetkých kategórií obyvateľov mesta. Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov
musí byť sprevádzaný podmienkami, ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie zvyšku života. Veková
skladba obyvateľov je sprevádzaná väčším výskytom špecifických chorôb.
Podprogram 6.1.
Cieľ 6.1

Sociálne služby
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 6.1.1

Starostlivosť o obyvateľov seniorov.

Opatrenie 6.1.2

Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny.

Opatrenie 6.1.3

Starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov.
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Zdravotnícke služby
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 6.2.1

Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)

Opatrenie 6.2.2

Podpora všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Opatrenie 6.2.3

Zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých občanov.

Opatrenie 6.2.4

Podpora špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

5.7 PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia
materských a základných škôl ako aj zariadení stredoškolského vzdelávania. V športe umožniť ponuku
čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií k
prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie
vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta. Údržba a rozvoj
predškolského vzdelávania a základného vzdelávania v meste. Údržba a skvalitnenie športovej
infraštruktúry.

Podprogram 7.1.
Cieľ 7.1

Vzdelávanie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu
vzdelávaciu činnosť v meste.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 7.1.1

Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy.

Opatrenie 7.1.2

Obnova a modernizácia zariadení základného školstva.

Opatrenie 7.1.3

Podpora záujmovej činnosti detí a mládeže – ZUŠ a CVČ.

Opatrenie 7.1.4

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií.

Opatrenie 7.1.5

Rekonštrukcia a modernizácia budov školskej športovej infraštruktúry.

Podprogram 7.2.

Šport

Cieľ 7.2.

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 7.2.1

Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry.

.

Opatrenie 7.2.2

Podpora rozvoja výkonnostného a rekreačného športu v meste.

Opatrenie 7.2.3

Podpora organizácie športových podujatí.

Opatrenie 7.2.4

Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.

Opatrenie 7.2.5

Podpora mladých talentov.

Opatrenie 7.2.6

Spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.

Opatrenie 7.2.7

Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky.

5.8 PROGRAM 8. KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných
externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných priestorov pre
kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na
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imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce.

Podprogram 8.1.
Cieľ 8.1

Kultúrna infraštruktúra, kultúrne a technické pamiatky
Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 8.1.1

Revitalizácia kultúrnych inštitúcii v meste.

Opatrenie 8.1.2

Obnova baníckych pamiatok (Vŕšky).

Opatrenie 8.1.3

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí.

5.9 PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
Strategický zámer
Budovať dobré meno mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo vyhľadávaným miestom cestovného
ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie okolie
mesta. V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou
je taktiež propagácia mesta a to nielen prostredníctvom web stránky. Potrebné je sústrediť sa na
propagáciu kultúrno-historických pamiatok, prírodných krás, pravidelných kultúrnych podujatí, atď..
Podprogram 9.1.
Cieľ 9.1

Propagácia mesta
Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 9.1.1.

Participácia na spolupráci verejného a súkromného sektora pri propagovaní atraktivít regiónu.

Podprogram 9.2.

Rekreačno-relaxačné zázemie mesta

Cieľ 9.2

Budovanie rekreačno-relaxačného zázemia mesta.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 9.2.1

Modernizácia zariadení v cestovnom ruchu

5.10 PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ
Strategický zámer
Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na
poskytovanie verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi mestského
úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok pre samosprávu. Vytvorenie
podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov
v meste.
Podprogram 10.1.
Cieľ 10.1

Bezpečnosť
Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných
subjektov v meste.

Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 10.1.1

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému.

Opatrenie 10.1.2

Zvyšovanie bezpečnosti v meste.
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6

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

MERATEĽNÉ INDIKÁTORY

Monitorovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa sa vykonáva
na základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a opatreniam (ktoré môžu byť
priebežne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na jednotlivé
opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných výdavkov. Indikátory
budú zároveň základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej podpory z regionálneho
rozvojového fondu.
6.1 PROGRAM 1. INFORMATIZÁCIA MESTA
Podprogram 1.1.

Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná správa.

Cieľ 1.1
Opatrenia

Opatrenie
1.1.1

Opatrenie
1.1.2

Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia e-government.
Projekt/aktivita

Názov
Rozvoj
infraštruktúry
informačných
systémov
samosprávy.
Technické
zabezpečenie
IS.
Zavádzanie
efektívnych
elektronických
služieb
poskytovaných
na úrovni
samosprávy.

Podprogram 1.2.
Cieľ 1.2

Merná
jednotka

Inform.
zdroj

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

Počet implementovaných IS

výsledok

počet

mesto
Nová
BaňaKPm

0

2

Sprístupnenie
a zlepšenie
poskytovania online služieb a
dokumentov

Počet on-line dokumentov dostupných
pre občanov

výsledok

počet

0

5

Počet potrebných dokumentov pri
vybavení agendy spojenej s vybranou
životnou udalosťou

výsledok

počet

3

4

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

30

0

30

0

5 000

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

20

0

3

0

5

0

1

mesto
Nová
Baňa SO
mesto
Nová
Baňa-SO

Počítačová gramotnosť
Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.

Opatrenia

Názov

Opatrenie
1.2.1

Podpora
zvyšovania
počítačovej
gramotnosti
u pracovníkov
samosprávy.

Opatrenie
1.2.2

Typ
indikátora

Merateľné indikátory

Modernizácia
informačných
systémov

Podpora
zvyšovania
počítačovej
gramotnosti
u obyvateľov
mesta.

Projekt/aktivita

Podpora
vzdelávania
zamestnancov
a zvyšovanie
kvality práce
Poskytnutie
SMART služieb
pre obyvateľov

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Počet preškolených zamestnancov

výsledok

počet

Podiel zamestnancov MsÚ, ktorý sa
zúčastnili odborného vzdelávania

dopad

Počet vynaložených finančných
prostriedkov na služby

výstup

Merateľné indikátory

%

€

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa SO
mesto
Nová
Baňa –
databáza
eurostatu

mesto
Nová
BaňaKPm

6.2 PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
Podprogram 2.1.
Cieľ 2.1
Opatrenia

Opatrenie
2.1.1

Opatrenie
2.1.2

Komunikácie
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Názov
Výstavba a
rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
Podpora
budovania
cyklochodníkov
v rámci rozvoja
cestovného
ruchu.

Projekt/aktivita
Novovybudované
a rekonštruované
miestne
komunikácie a
chodníky
Novovybudované
cyklochodníky
a cykloprístreškov
v meste

Merateľné indikátory
Dĺžka rekonštruovaných
a novovybudovaných miestnych
komunikácií
Dĺžka novovybudovaných
chodníkov
Dĺžka novovybudovaných
cyklochodníkov
Počet zrealizovaných projektov
na podporu nemotorovej dopravy

Typ
indikátora

Merná
jednotka

výstup

km

výstup

km

výstup

km

výsledok

počet

Inform. zdroj
mesto Nová
Baňa – TS
mesto Nová
Baňa – TS
mesto Nová
Baňa –
OVZPaSM
mesto Nová
Baňa –
OVZPaSM,
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Opatrenie
2.1.3

Opatrenie
2.1.4

Opatrenie
2.1.5

Zabezpečenie
dostatočnej
kapacity
parkovísk pre
potreby
občianskej
infraštruktúry.

Rekonštrukcia
mostov a lávok
v majetku
mesta Nová
Baňa.
Úprava
a obnova
dopravného
značenia
v meste Nová
Baňa.

Podprogram 2.2.
Cieľ 2.2

Rozšírenie
kapacity
parkovacích miest
v meste
Vybudovanie
parkovacích plôch
v lokalite
Kohútovo
a Starohutianský
vodopád a iné
Rekonštrukcia
mostov a lávok

Novovybudovanie
dopravných
technických
zariadení

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Počet nových parkovacích miest

výsledok

počet

mesto Nová
Baňa - TS

0

200

Počet lokalít s novovybudovanými
parkovacími plochami

výsledok

počet

mesto Nová
Baňa- TS

0

6

Počet zrekonštruovaných a
vybudovaných mostov

výsledok

počet

mesto Nová
Baňa - TS

0

2

Počet novovybudovaných
dopravných technických zariadení

výsledok

počet

mesto Nová
Baňa - TS

0

15

Doprava
Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou
dopravou.

Opatrenia

Názov

Opatrenie
2.2.1

Rekonštrukcia
a výmena
autobusových
zastávok.

Projekt/aktivita
Modernizácia
autobusových
prístreškov

Merateľné indikátory

Počet zrekonštruovaných zastávok SAD

Typ
indikátora

Merná
jednotka

výsledok

počet

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa TS

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

14

45

6.3 PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Podprogram 3.1.
Cieľ 3.1

Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v meste.

Opatrenia

Názov

Opatrenie
3.1.1

Príprava pre
výstavbu
inžinierskych sietí
v nových
lokalitách IBV
a KBV (Pod
sekvojou).

Opatrenie
3.1.2

Modernizácia
verejného
osvetlenia
výmenou za LED
osvetlenie.

Opatrenie
3.1.3

Debarierizácia
vstupov do
verejných budov
vo vlastníctve
mesta.

Opatrenie
3.1.4

Skvalitnenie
technického
vybavenia
a funkčnosti
mestského
rozhlasu.

Opatrenie
3.1.5

Opatrenie
3.1.6

Technická infraštruktúra v meste

Revitalizácia
cintorína v Novej
Bani.

Zníženie
energetickej
náročnosti
verejných budov.

Projekt/aktivita

Typ
indikátora

Merná
jednotka

výstup

ha

Počet nových obyvateľov mesta

výsledok

počet

Počet inštalovaných svietidiel

výsledok

počet

dopad

%

výsledok

počet

dopad

%

výsledok

počet

výstup

m2

Počet vysadených krov a drevín

výsledok

počet

Počet zrekonštruovaných vykurovacích
systémov, tzv. kotlov

výsledok

Počet

Merateľné indikátory

Celková nová plocha pre IBV
Výstavba
inžinierských sietí
(Pod sekvojou)

Modernizácia
verejného
osvetlenia – III.
etapa

Prestavanie na
bezbariérové
budovy
(Dom služieb výťah, kino Vatravstup hľadisko)
Rozšírenie
mestského
rozhlasu
(posledná etapa)

Zvýšenie pokrytia územia verejným
osvetlením

Počet prestavaných budov na
bezbariérový prístup

Pokrytie územia rozhlasom

Počet novonainštalovaných reprosústav
Rekonštrukcia
Domu smútku a
cintorína
Výsadba krovov a
drevín

Modernizácia
vykurovacích

Plocha zrekonštruovaného cintorína

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa –
OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM,
SO
mesto
Nová
Baňa –
OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa –
OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa - TS
mesto
Nová
Baňa - TS
mesto
Nová
Baňa MsBP

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

10

0

500

0

450

85

100

0

2

90

100

0

100

0

10000

0

250

0

2

110

Progra m hospodárskeho r ozvo ja a sociálneho
Progra movacie obdobie 2021 – 2027

Rekonštrukcia
a zvýšenie energ.
efektívnosti
tepelných
zdrojov

Opatrenie
3.1.7

Opatrenie
3.1.8

Opatrenie
3.1.9

Zásobovanie
pitnou vodou.

Súčinnosť mesta
pri dostavbe
a rekonštrukcii
transformačných
staníc.

Implementácia
nízkouhlíkovej
stratégie za
účelom zníženia
energetickej
náročnosti.

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

systémov
v správe MsBP
výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa MsBP

0

2500

výstup

km

mesto
Nová
Baňa –
SVS, a.s.

0

2

Počet novovybudovanej transformačných
staníc

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
SSE, a.s.

0

1

Počet nových zahusťovacích trafostaníc

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
SSE,a.s.

0

8

výstup

€

mesto
Nová
Baňa OVZPaSM

0

250 tis.

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

750

0

500

0

4

0

20

0

250

0

50

0

500

0

500

0

1

0

3

Počet užívateľov podporených projektov

Dostavba
vodovodnej siete
a vodovodnej
infraštruktúry vo
vybraných
lokalitách Novej
Bane
Vybudovanie
novej 110/22 kV
rozvodne
a transformovne
v južnej časti
katastrálneho
územia mesta
Nová Baňa za
areálom firmy
Cortizo Slovakia,
a.s.
Budovanie nových
zahusťovacích
kioskových
a stožiarových
trafostaníc
Implementovanie
opatrení
v energetickom
hospodárstve

Dĺžka novovybudovanej siete

Objem preinvestovaných prostriedkov

6.4 PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Podprogram 4.1.
Cieľ 4
Opatrenia

Opatrenie
4.1.1

Opatrenie
4.1.2

Opatrenie
4.1.3

Opatrenie
4.1.4

Odpadové hospodárstvo v meste
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom

Názov

Zníženie vzniku
zmesového
komunálneho
odpadu a zvýšenie
podielu triedeného
zberu.

Zvýšenie
environmentálneho
povedomia
a motivácie
obyvateľov
k separovaniu.

Prevádzka
zariadení na
efektívny
separovaný zber zberné dvory a
kompostoviská.

Odvádzanie
odpadových vôd.

Projekt/aktivita

Modernizácia
a zefektívnenie
komunálneho
odpadu s prijatými
koncepciami

Zefektívnenie
systému
separovaného zberu
komunálneho
odpadu

Výstavba
mestského
kompostoviska

Rozšírenie
kanalizačných
vetiev vo vybraných
lokalitách Novej
Bane

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Pokles produkcie komunálneho
odpadu

výstup

tony

Uskladnený komunálny odpad na
skládke

výstup

tony

Nárast objemu separovaného
odpadu

výstup

tony

Pokles objemu produkovaného
odpadu

dopad

%

Objem separovaného odpadu

výstup

tony

Znižovanie objemu produkovaného
odpadu

výstup

tony

Zneškodnený komunálny odpad

výstup

tony

Objem uskladneného odpadu
v tonách

výstup

tony

Počet vybudovaných kompostovísk

výsledok

počet

Dĺžka novovybudovanej splaškovej
kanalizácie

výstup

km

Merateľné indikátory

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa - TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa TS
mesto
Nová
Baňa –
SVS,a.s.
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Opatrenie
4.1.5

Odvádzanie
dažďových vôd.

Budovanie
odvodňovacích
kanálov, žľabov
a rigolov vo
vybraných
lokalitách a lesných
pozemkoch

rozvoja

mesta

Dĺžka novovybudovanej dažďovej
kanalizácie

Nová

výstup

Baňa

km

mesto
Nová
Baňa –
OVZPaSM,
MsL

0

0,5

6.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podprogram 5.1.
Cieľ 5.1
Opatrenia

Opatrenie
5.1.1

Informovanosť a poradenstvo
Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva
Projekt/aktivita

Názov
Spracovanie
koncepcie
informovanosti,
poradenstva a
prevencie v
oblasti ŽP.

Podprogram 5.2.
Cieľ 5.2

Opatrenie
5.2.1

Ochrana
vodných tokov
pred
znečistením.

Revitalizácia a
úprava korýt
vodných tokov
a vodných
plôch.

Podprogram 5.3.
Cieľ 5.3

Opatrenie
5.3.1

Názov
Motivácia
domácnosti
k zníženiu emisií.

Cieľ 5.4

Opatrenie
5.4.1

Inform.
zdroj

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa OVZPaSM

0

1

Projekt/aktivita

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

Vybudovanie
vodovodnej siete

90

100

0

3

Revitalizácia
vodnej nádrže
Tajch

0

1

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Percento obyvateľov zásobovaných
vodou z verejných vodovodov
v oblastiach s ucelenou zástavbou

dopad

%

Dĺžka novovybudovanej vodovodnej
siete

výstup

km

výsledok

počet

Merateľné indikátory

Počet zrevitalizovaných vodných plôch

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM

Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia
nachádzajúcimi sa v katastrálnom území mesta

Podprogram 5.4.

Opatrenia

Merná
jednotka

Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami.
Názov

Opatrenia

Počet spracovaných koncepčných
dokumentov

Typ
indikátora

Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami

Opatrenia

Opatrenie
5.2.2

Vypracovanie
koncepcie pre
ochranu
životného
prostredia
v meste

Merateľné indikátory

Projekt/aktivita
Motivovanie
obyvateľov
k prechodu na
alternatívne
zdroje
vykurovania

Merateľné indikátory

Nárast objektov s vykurovaním
alternatívnymi zdrojmi energie

Typ
indikátora

dopad

Merná
jednotka

Inform.
zdroj

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

%

mesto
Nová
Baňa –
OVZPaSM,
obyvatelia

0

30

Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia
Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia.

Názov

Oddychové zóny
a verejná zeleň.

Projekt/aktivita
Rozvoj
oddychových zón
v lokalitách
Zvonička, Tajch,
Kohútovo,
Kalvária
a revitalizácia
promenád Gupňa

Merateľné indikátory

Plocha zrekonštruovaných OZ

Počet vysadených krov a drevín

Typ
indikátora

Merná
jednotka

výstup

m2

výsledok

počet

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM
mesto
Nová
Baňa OVZPaSM

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

10000

0

500
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rozvoja

mesta

Nová

Baňa

6.6 PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
Podprogram 6.1.
Cieľ 6.1
Opatrenia

Opatrenie
6.1.1

Opatrenie
6.1.2

Opatrenie
6.1.3

Sociálne služby
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu.

Názov

Starostlivosť o
obyvateľov
seniorov.

Starostlivosť o
matky s deťmi a
mladé rodiny.

Starostlivosť o
zdravotne
postihnutých
obyvateľov.

Projekt/aktivita
Prevádzka
denného
stacionára v rámci
projektu CIZS
Zariadenie
domova
dôchodcov pod
vlastníctvo mesta,
vrátane rozšírenia
kapacity
Podpora
materského
centra Gašparko

Podpora vzniku
pracovných miest
pre obyvateľov so
zdravotným
postihnutím v soc.
podniku
Zriadenie novej
služby –
požičovne
zdravotných
a kompenzačných
pomôcok
Podpora činnosti
poskytovateľov
prepravnej služby

Podprogram 6.2.
Cieľ 6.2
Opatrenia

Opatrenie
6.2.1

Opatrenie
6.2.2

Opatrenie
6.2.3

Opatrenie
6.2.4

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Počet podporených projektov

výsledok

počet

Počet podporených projektov

výsledok

počet

Počet užívateľov podporených projektov

výsledok

počet

Počet podporených projektov

výsledok

počet/rok

Počet novovytvorených pracovných
miest

výsledok

počet

Počet zriadených služieb

výsledok

počet

Merateľné indikátory

Počet užívateľov podporených projektov

výsledok

počet

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa KPm

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

1

0

1

0

50

0

1

mesto
Nová
Baňa SO

0

8

mesto
Nová
Baňa SO

0

1

mesto
Nová
Baňa SO
mesto
Nová
Baňa SO
mesto
Nová
Baňa SO

mesto
Nová
Baňa SO

0

500

Zdravotnícke služby
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.

Názov

Projekt/aktivita

Zlepšenie
úrovne
poskytovania
domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
(DOS),

Rozšírenie služby
DOS o
poskytovanie
rehabilitačných
cvičení

Podpora
všeobecnej
ambulantnej
starostlivosti.

Zabezpečenie
nových priestorov
pre ambulanciu
všeobecnej
starostlivosti

Zvýšenie
dostupnosti
zdravotnej
starostlivosti pre
deti a dospelých
občanov.

Podpora
špecializovanej
ambulantnej
starostlivosti.

Zabezpečiť v
súčinnosti
s okolitými
mestami (Žiar nad
Hronom, Levice,
Banská Bystrica,
Nitra)
poskytovanie
zdravotníckych
služieb ich
maximálnu
dostupnosť
Podpora činnosti
špecializovanej
ambulantnej
starostlivosti v
meste

Merateľné indikátory

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Inform.
zdroj

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

1

Počet novorozšírených služieb

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
SO,
súkromné
subjekty

Počet podporených projektov

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa SO

0

1

Počet nových podporených projektov,
prostredníctvom ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie služieb
verejnej infraštruktúry

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa SO

0

5

Počet nových podporených projektov,
prostredníctvom ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie služieb
verejnej infraštruktúry

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa SO

0

4
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rozvoja

mesta

Nová

Baňa

6.7 PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT
Podprogram 7.1.
Cieľ 7.1

Opatrenia

Opatrenie
7.1.1

Opatrenie
7.1.2

Vzdelávanie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu
vzdelávaciu činnosť v meste.

Názov

Obnova a
modernizácia
zariadení
predškolskej
výchovy.

Obnova a
modernizácia
zariadení
základného
školstva.

Projekt/aktivita
Modernizácia
priestorov
a vnútorného
materiálnotechnického
vybavenia
komplexu budov
MŠ Nábrežná
(Rekonštrukcia
školskej kuchyne,
vrátane MTZ;
Rekonštrukcia
a zníženie
energ.zaťaženia
budov ET
Kolibská cesta
a ET Štúrova)
Modernizácia
priestorov
a vybavenia
učební ZŠ Jána
Zemana

Opatrenie
7.1.3

Opatrenie
7.1.4

Opatrenie
7.1.5

Rekonštrukcia
a
modernizácia
stravovacích
zariadení
vzdelávacích
inštitúcií.

Rekonštrukcia
a
modernizácia
budov
školskej
športovej
infraštruktúry.

Merná
jednotka

výstup

m2

Počet materiálno-technického vybavenia

výsledok

počet/rok

Počet užívateľov podporených projektov

výsledok

počet

Počet novovybavených miestností

výsledok

počet

výstup

m2

Počet užívateľov podporených projektov

výsledok

počet

Počet podporených projektov –
rekonštrukcia strechy a omietky

výsledok

počet

Počet užívateľov podporených projektov

výsledok

počet

Počet zrevitalizovaného areálu

výsledok

počet

Úspora nákladov na vykurovanie

výstup

€

Počet podporených projektov –
rekonštrukcia fasády

výsledok

počet

Počet užívateľov podporených projektov

výsledok

počet

výstup

m2

Počet materiálno-technického vybavenia

výsledok

počet/rok

Počet užívateľov podporených projektov

výsledok

počet

Výmera vybudovaných priestorov v m2

výstup

m2

Výmera zrekonštruovaných priestorov
v m2

výstup

m2

výsledok

počet

Výmera vybudovaných a
zrekonštruovaných priestorov v m2

Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných priestorov v m2

Rekonštrukcia
budovy ZUŠ
(Kollárova ul.)

Podpora
záujmovej
činnosti detí a
mládeže –
ZUŠ a CVČ.

Typ
indikátora

Merateľné indikátory

Revitalizácia
vonkajšieho
areálu ZUŠ
Výmena
vykurovania
v ZUŠ za
efektívnejšie
(plyn, čerpadlá,
štiepka)
Rekonštrukcia
a zníženie
energetického
zaťaženia budovy
Centra voľného
času
(Bernolákova ul.)
Modernizácia
priestorov ŠJ ZŠ
J. Zemana
vrátane
materiálnotechnického
vybavenia

Modernizácia
budovy telocvične
ZŠ Jána Zemana

Výmera vybudovaných a
zrekonštruovaných priestorov v m2

Počet užívateľov podporených projektov

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO

mesto
Nová
Baňa FO

mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa –
FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa FO
mesto
Nová
Baňa –
FO
mesto
Nová
Baňa –
FO
mesto
Nová
Baňa FO

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

2500

0

10

0

200

0

5

0

3000

0

350

0

1

0

450

0

1

0

1000

0

1

0

180

0

700

0

30

0

750

0

5000

0

500

0

700
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Podprogram 7.2.

Opatrenie
7.2.1

Opatrenie
7.2.2

Opatrenie
7.2.3

Opatrenie
7.2.4

Opatrenie
7.2.5

Opatrenie
7.2.6

Opatrenie
7.2.7

mesta

Nová

Baňa

Šport

Cieľ 7.2.
Opatrenia

rozvoja

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Projekt/aktivit
a
Výstavba street workout prvkov v
lokalite Tajch a
detského ihriska v
lokalite Tajch

Názov

Výstavba a
rekonštrukcia
športovej
infraštruktúry.

Odkúpenie
budovy ubytovne
KORD
a priľahlých
pozemkov
Revitalizácia
pôvodného
kúpaliska
a výstavba haly

Podpora rozvoja
výkonnostného a
rekreačného športu
v meste

Podpora
organizácie
športových
podujatí.

Podpora
športových aktivít
zdravotne
postihnutých
občanov.

Podpora mladých
talentov.

Spolupráca so
subjektmi
pôsobiacimi v
oblasti telesnej
kultúry.

Podpora rozvoja
mimoškolskej
činnosti – športové
kluby, turistika,
kultúrne krúžky.

Zabezpečenie
materiálnotechnického a
finančného
vybavenia
výkonnostného
a rekreačného
športu
Zabezpečenie
personálnych
kapacít,
materiálnotechnického a
finančného
vybavenia
športových
podujatí
Zabezpečenie
materiálnotechnického a
finančného
vybavenia
športových akcií
zdravotne
postihnutých
občanov
Zabezpečenie
materiálnotechnického a
finančného
vybavenia pre
talentovanú
mládež
Zabezpečenie
personálnych
kapacít,
materiálnotechnického a
finančného
vybavenia
podujatí v oblasti
telesnej kultúry
Zabezpečenie,
vrátane
priestorového a
materiálneho
vybavenia pre
mimoškolské
činnosti

Merateľné indikátory

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Inform.
zdroj

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

2

Počet vybudovaných ihrísk

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
OKŠ,
OVZPaSM

Počet novonadobudnutých objektov

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
OVZPaSM

0

1

0

2

Počet vybudovaných objektov

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
KPm,
OVZPaSM

Počet organizovaných športových
podujatí

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa OKŠ

0

20

Počet organizovaných športových
podujatí

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa OKŠ

0

10

0

10

0

50

0

10

0

5

0

10

0

5000

Počet organizovaných športových
podujatí

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
OKŠ,
Špeciálna
škola,
podnikat
eľské
subjekty

Počet organizovaných športových
podujatí

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa OKŠ

Počet organizovaných športových
podujatí

výsledok

počet

Počet uzavretých zmlúv a
partnerstiev

výsledok

počet

Počet organizovaných športových
podujatí

výsledok

počet

Počet užívateľov podporených
projektov

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa –
OKŠ
mesto
Nová
Baňa –
OKŠ,
partneri
mesto
Nová
Baňa OKŠ
mesto
Nová
Baňa OKŠ

6.8 PROGRAM 8. KULTÚRA
Podprogram 8.1.
Cieľ 8.1

Kultúrna infraštruktúra, kultúrne a technické pamiatky
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
úrovni.
Projekt/aktivita

Opatrenia

Opatrenie
8.1.1

Názov
Revitalizácia
kultúrnych
inštitúcii v
meste

Merateľné indikátory
Revitalizácia
kultúrnych domov
a kina

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Počet zrevitalizovaných objektov

výsledok

počet

Počet uskutočnených akcií

výsledok

počet

Inform.
zdroj
mesto
Nová Baňa
– OKŚ
mesto
Nová Baňa
- KPm

Vých.
hodno
ta

Cieľová
hodnota

0

3

0

35
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Opatrenie
8.1.2

Opatrenie
8.1.3

Obnova
baníckych
pamiatok
(Vŕšky).
Organizovanie
pravidelných
kultúrnych
podujatí

Výstavba
baníckeho
skanzenu vrátane
repliky Potterovho
parného stroja
Podpora
kultúrnych
podujatí a besied
v meste

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Počet nových expozícií

výsledok

počet

Počet zrealizovaných projektov

výsledok

počet

Počet organizovaných kultúrnych
podujatí

výsledok

počet

Počet organizovaných besied

výsledok

počet

mesto
Nová Baňa
- KPm
mesto
Nová Baňa
mesto
Nová Baňa
- OKŠ
mesto
Nová Baňa
– MsK

0

3

0

1

5

20

5

15

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

5

0

1

6.9 PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
Podprogram 9.1.
Cieľ 9.1
Opatrenia

Opatrenie
9.1.1

Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta.
Názov
Participácia
na
spolupráci
verejného a
súkromného
sektora pri
propagovaní
atraktivít
regiónu.

Podprogram 9.2.
Cieľ 9.2
Opatrenia

Propagácia mesta

Projekt/aktivita

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Počet nových aktivít

výsledok

počet

Počet nových formálnych partnerstiev

výsledok

počet

Merateľné indikátory

Budovania
partnerstiev

Rekreačno - relaxačné zázemie mesta.
Budovanie rekreačno-relaxačného zázemia mesta.

Názov

Projekt/aktivita
Revitalizácia
a komerčné
využitie priestoru
radničnej vinárne
(mesto)

Opatrenie
9.2.1

Inform.
zdroj
mesto Nová
Baňa – KPm,
OOCR,
podnikateľské
subjekty
mesto Nová
Baňa – KPm,
OOCR,
podnikateľské
subjekty

Modernizácia
zariadení
v cestovnom
ruchu

Úprava
a revitalizácia
Rozhľadne Háj
Vybudovanie
ferratovej trasy
v lokalite
Zvonička

Merateľné indikátory

Počet komerčných nájomcov
v obnovených priestoroch

Výmera zrevitalizovaného areálu v m2

Počet nových atrakcií

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Inform.
zdroj

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa OVŽPaSM

0

1

výstup

m2

mesto
Nová
Baňa OVŽPaSM

0

1000

výsledok

počet

mesto
Nová
Baňa OVŽPaSM

0

1

6.10 PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ
Podprogram 10.1.
Cieľ 10.1

Opatrenia

Opatrenie
10.1.1

Opatrenie
10.1.2

Bezpečnosť
Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a
ostatných subjektov v meste.

Názov

Rozšírenie
a modernizácia
kamerového
systému.

Zvyšovanie
bezpečnosti v
meste.

Projekt/aktivita
Rozšírenie
a modernizácia
kamerového
systému v meste

Merateľné indikátory

Počet nových nainštalovaných kamier

Pokrytie nového územia
Pokles
požiadaviek na
represívne výkony

Počet zrealizovaných represívnych
výkonov

Typ
indikátora

Merná
jednotka

výsledok

počet

dopad

%

výsledok

počet

Inform.
zdroj
mesto
Nová
Baňa MsP
mesto
Nová
Baňa MsP
mesto
Nová
Baňa MsP

Vých.
hodnota

Cieľová
hodnota

0

15

0

70

0

20
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Realizačná časť

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nová Baňa

2021 - 2027
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rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a
organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.
7 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PHRSR MESTA NOVÁ
BAŇA
Mestský úrad zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj
prostredníctvom PHRSR a Akčných plánov. Mestský úrad v súčinnosti s poslancami MsZ a zriadenými
komisiami pripravuje vízie, stratégie, iniciuje aktivity strategického rozvoja mesta, vykonáva stratégiu
regionálneho rozvoja, vypracováva program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, koordinuje
spoluprácu na jeho vypracovaní, spolupracuje s externým prostredím, vedie databázy kontaktov, vedie
prehľad o organizáciách tretieho sektora, pomáha a vytvára podmienky na ich činnosť. Úrad analyzuje
potreby, ktoré sa plánujú prefinancovať z príspevkov na projekty, sleduje výzvy na predkladanie
žiadostí, legislatívu, pravidlá, pri príprave spolupracuje s vecnými útvarmi a externým prostredím,
vytvára podmienky pre realizáciu projektov, monitoruje priebeh realizácie projektov, zúčastňuje sa na
kontrole práce na projektoch, kontroluje práce na realizácii projektov a hodnotí ukončené projekty,
sleduje legislatívu a pravidlá pre čerpanie fondov EÚ a grantov, komunikuje s riadiacim orgánom,
monitoruje realizáciu projektov.
Koordinácia efektívnej a účinnej implementácie PHRSR mesta bude zabezpečená prostredníctvom
príslušných komisií MsZ.
Mestské zastupiteľstvo kontroluje dosahovanie stanovených cieľov PHRSR mesta Nová Baňa.
Pravidelne sleduje a hodnotí výsledky implementácie PHRSR. Orgány a inštitúcie štátnej správy
všetkých oblastí spoločensko-ekonomického a kultúrneho života, ktoré realizáciou svojich rozvojových
aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov PHRSR mesta a vstupujú do partnerstiev územnej spolupráce.
Podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských subjektov, zamestnávatelia – koordinujúce aktivity
na napĺňanie cieľov PHRSR a vstupujúce do partnerstiev na mimosektorovej báze, podnikateľský
subjekt – samospráva – tretí sektor. Záujmové spolky a združenia, občianske združenia – realizujúci
svoje rozvojové aktivity v koordinácii s mestom Nová Baňa, v súlade s opatreniami a aktivitami PHRSR
mesta Nová Baňa, podporujúcimi vyvážený regionálny rozvoj územia mesta. Ostatní socio-ekonomickí
partneri – podieľajúcich sa na realizovaní akčných plánov v súlade s PHRSR mesta Nová Baňa na roky
2021 - 2027.

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie akčných plánov mesta Nová Baňa
Implementácia PHRSR mesta Nová Baňa sa bude realizovať aj prostredníctvom konkrétnych Akčných
plánov. Akčné plány PHRSR by mali byť priamo napojené na rozpočet mesta a zároveň reflektujú
kompetencie mesta.
Návrh systému riadenia a implementácie akčných plánov PHRSR mesta Nová Baňa je nasledovný:
- Mestské zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov mesta Nová Baňa. Posudzuje a
schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných plánov.
- Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu mesta Nová Baňa budú zabezpečovať pracovníci
úradu a primátor mesta.
- Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Mestského zastupiteľstva mesta Nová
Baňa.
Realizácia vyžaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy. Na
tento účel sa odporúča zriadiť nasledovné orgány s prepojením na vlastné ľudské zdroje:

Koordinátor pre stratégiu
Je zamestnancom MsÚ. Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať realizáciu
PHRSR, predkladať správy, podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHRSR, koordinovať stretnutia,
podnety, požiadavky predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území mesta, zaznamenávať dôležité
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rozvoja

mesta

Nová

Baňa

trendy v hospodárstve majúce dopad na vývoj mesta, podieľať sa na budovaní verejno-súkromných
partnerstiev, zúčastňovať sa na dôležitých domácich a zahraničných stretnutiach, konferenciách,
zameraných na rozvoj mesta.
Poradný orgán zložený z primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Úlohou bude v intervale
minimálne jedenkrát do roka posúdiť Správu o realizácii PHRSR a stav finančného čerpania
prostriedkov, dopadovú analýzu PHRSR, plán na ďalšie obdobie a navrhovať stratégiu rozvoja a
doplnenie úloh a opatrení, ktoré neboli uvedené v PHRSR.
Poradný orgán zabezpečuje plánovanie a realizáciu úloh PHRSR. Úlohou bude: vypracovávať
Opatrenia, koordinovať Opatrenia, monitorovať realizáciu Projektov, vypracovávať dopadové analýzy
Projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v zahraničí na realizácii Projektov, vyhľadávať
potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu úloh PHRSR, dohliadať nad ekonomickým čerpaním
Projektových prostriedkov, zbierať podklady o opatreniach v rámci PHRSR realizovaných inými
subjektami, viesť aktuálnu analýzu demografie a štruktúry ekonomických charakteristík mesta,
sledovať podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v meste, poskytovať asistenciu podnikom
vytváraním všestranných komunikačných kanálov, atď.

Vlastní zamestnanci
Do realizácie PHRSR budú zapojení aj ostatní zamestnanci.
7.1 SYSTÉM MONITOROVANIA A HODNOTENIA PLNENIA PHRSR
Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie PHRSR patria
aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu i jednotlivých projektov. Základom nového
strategického prístupu v oblasti monitoringu a hodnotenia pre programové obdobie 2021 - 2027 je
dôraz kladený na jasné definovanie cieľov a orientácia na výsledky intervencií. Jednotné a správne
porozumenie nového výsledkovo orientovaného prístupu k politike súdržnosti EÚ je kľúčovým
faktorom efektívnej prípravy a realizácie programového obdobia 2021 - 2027. Premenu plánovaných
vstupov, výstupov a výsledkov na skutočné vstupy, výstupy a dosiahnuté výsledky prostredníctvom
výberu a implementácie projektov možno pozorovať v reálnom čase pomocou monitorovacích
mechanizmov. Monitorovanie, ktorého dominantným nástrojom sú merateľné ukazovatele, je teda
zamerané predovšetkým na sledovanie efektivity implementačných a riadiacich mechanizmov
programu a na dosahovanie cieľov programu. Na rozdiel od vstupov a výstupov, skutočne dosiahnutý
výsledok je okrem realizácie programu daný aj externými faktormi mimo dosahu programu. Externé
faktory môžu mať na dosahovanie výsledku minimálny alebo výraznejší vplyv. Práve preto je pri
tvorbe programu kľúčové identifikovať pokiaľ možno všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť
dosahovanie zvoleného výsledku a rozhodnúť, ktoré z nich budú predmetom programu. Z tohto
dôvodu je určenie celkového skutočne dosiahnutého výsledku t.j. reálneho dopadu (dosahu) programu
na zmenu sociálno-ekonomickej reality možné len na základe vykonania hodnotenia dopadov.
Dopady nebudú merané prostredníctvom ukazovateľov, ale vhodne zvolenými metódami hodnotenia.
Hodnotenie vychádza z údajov získaných na základe monitorovania, kombinuje ich s ďalšími údajmi a
poskytuje pridanú hodnotu pre proces učenia, zdokonaľovania a zvyšovania transparentnosti
verejných politík tým, že analyzuje unikátnu špecifickú situáciu hodnoteného programu. Hľadá
súvislosti, ktoré nie sú evidentné a dopady, ktoré neboli plánované, poskytuje relevantné dôkazy.
Stanovenie vhodných výstupových a najmä výsledkových merateľných ukazovateľov je kľúčové, aby
bolo možné merať a spätne vyhodnotiť dosahovanie plánovanej zmeny sociálno-ekonomickej reality.
Výstupové merateľné ukazovatele pre všetky prioritné osi PHRSR je potrebné definovať v závislosti od
plánovaných aktivít a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu plánovaného výsledku. Zvoliť by mali
len tie merateľné ukazovatele, ktoré vystihujú podstatu výstupov priorít a prioritných osí PHRSR.
Cieľové hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý môže byť v prípade potreby upravený na
základe vývoja implementácie. Pri stanovovaní cieľových hodnôt je vhodné vychádzať zo skúseností s
implementáciou podobných projektov v minulosti, z dostupných cenníkov, prípadne smerných
ukazovateľov (tzv. benchmarkov).

119

Progra m hospodárskeho r ozvo ja a sociálneho
Progra movacie obdobie 2021 – 2027

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Monitoring
Významným predpokladom pre úspešné napĺňanie cieľov PHRSR mesta Nová Baňa je posilnenie
postavenia miestnej samosprávy pri implementácii samotného programu. Zároveň je potrebné, aby
miestna samospráva aktívne iniciovala vznik partnerstiev (spolupráce) s významnými
socioekonomickými aktérmi pôsobiacimi na území mesta. Úlohou miestnej samosprávy je pravidelné
monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia PHRSR mesta Nová Baňa. Hlavným cieľom monitorovania je
pravidelné sledovanie realizácie cieľov Programu a projektov s využitím systému merateľných
ukazovateľov. Výstupy z monitorovania zabezpečujú pre mesto Nová Baňa vstupy pre rozhodovanie s
cieľom zlepšenia implementácie PHRSR, vypracovávanie priebežných správ a záverečnej správy o
vykonávaní PHRSR a podklady pre rozhodovanie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa (napr. v
súvislosti s prípadnou revíziou PHRSR). Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú všetky subjekty
zúčastnené na riadení PHRSR v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností (definované v PHRSR
mesta Nová Baňa). V súvislosti s implementáciou PHRSR je monitorovanie na úrovni individuálnych
projektov zabezpečované, v rámci príslušných opatrení, zodpovednými projektovými manažérmi
(projektový manažér, poverený zástupca zodpovedný za realizáciu projektu).
Monitorovanie na úrovni cieľov a prioritných osí PHRSR ako celku bude zabezpečovať MsÚ Nová Baňa.
Údaje získané v procese monitorovania predstavujú významný zdroj informácií pre riadenie PHRSR a
pre prijímanie rozhodnutí MsÚ Nová Baňa a Mestského zastupiteľstva. Zároveň sú využívané v procese
hodnotenia PHRSR, resp. jeho rôznych aspektov. Monitorovanie (a následne hodnotenie) prebieha na
základe systému merateľných ukazovateľov.
Ciele PHRSR sa definujú a následne kvantifikujú v procese programovania prostredníctvom sústavy
merateľných ukazovateľov. Ukazovatele sú záväzné pre všetky subjekty a sú súčasťou PHRSR mesta
Nová Baňa. Napĺňanie zadefinovaných ukazovateľov predstavuje najdôležitejší nástroj pre
monitorovanie a hodnotenie napĺňania cieľov PHRSR. Rámcové merateľné ukazovatele PHRSR sú
uvedené na konci programovej časti PHRSR mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2027. Monitorovanie
začína na najnižšom stupni – na úrovni projektu. Pre potreby monitorovania je projekt základnou
jednotkou, ktorá je analyzovaná prostredníctvom relevantných zozbieraných údajov.

Hodnotenie
V súlade so systémom riadenia, definovaným v PHRSR, hodnotenie predstavuje proces, ktorý
systematicky skúma prínos z realizácie PHRSR a jeho súlad s cieľmi stanovenými v PHRSR a analyzuje
účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých opatrení a skupiny aktivít a
pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti. Počas programového obdobia (roky 2021 - 2027)
sa odporúča vykonávať priebežné hodnotenia a po ukončení programového obdobia, tzv. následné
hodnotenie. Výsledky sa zverejňujú podľa platných predpisov o prístupe k informáciám. Proces
hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na interné a externé hodnotenie. Pri internom
hodnotení je v procese hodnotenia realizovaný vlastnými (internými) kapacitami subjektu
zodpovedného za administratívne zabezpečenie realizácie PHRSR, naopak na externom hodnotení sa
podieľa externý subjekt (iná právnická alebo fyzická osoba).
Priebežné hodnotenie
Proces priebežného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas
implementácie Programu skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť a
účinnosť programovania a sociálno-ekonomický dopad. Zároveň identifikuje faktory, ktoré prispeli k
úspechu alebo neúspechu implementácie Programu vrátane udržateľnosti a identifikovania vhodných
postupov. Hodnotenie sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania Programu až po
predloženie Záverečnej správy Programu. Priebežné hodnotenia sa odporúča vykonávať raz ročne.
Hodnotiace obdobie je obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Správu z hodnotenia
predkladá MsÚ Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí
príslušného hodnotiaceho obdobia. Základnými podkladmi pre prípravu hodnotenia sú monitorovacie
správy projektov realizovaných v rámci príslušného PHRSR a priebežné správy o implementovaní
PHRSR predkladané Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa. Výsledky hodnotenia sú podkladom
pre rozhodnutia MsÚ a Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa pri riadení realizácie PHRSR s účelom
dosiahnuť žiaduci pokrok smerom k naplneniu hlavných ekonomických, sociálnych a
environmentálnych cieľov.
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Následné hodnotenie
Následné hodnotenie skúma rozsah, v akom sa využili zdroje, účinnosť a efektívnosť programovania a
sociálno-ekonomický vplyv. Následné hodnotenie určí faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo
neúspechu vykonávania PHRSR a určí osvedčené postupy. Výstupom následného hodnotenia je
Záverečná správa o hodnotení PHRSR mesta Nová Baňa. Hodnotiace obdobie pri následnom hodnotení
predstavuje obdobie celej realizácie PHRSR (tzv. programové obdobie. Programové obdobie začína
dňom schválenia Programu príslušným monitorovacím výborom a končí 31. 12. 2027. Vypracovanie
Záverečnej správy zabezpečí MsÚ Nová Baňa, ktorý ju do 6 mesiacov od ukončenia programového
obdobia predkladá Mestskému zastupiteľstvu.
Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021 - 2027
Typ hodnotenia

Vykonať prvýkrát

Strategické hodnotenie

v roku 2027

Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia mesta/koordinátora PHRSR a vzniknutej spoločenskej potreby.

Operatívne hodnotenie
Tematické hodnotenie časti
PHRSR
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie
Ad hoc hodnotenie celého
PHRSR alebo jeho časti

v roku 2022, 2024, 2026
podľa potreby
na konci programovacieho
obdobia

téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe
za predchádzajúci kalendárny rok
pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov pri
návrhu na revíziu PHRSR
na základe rozhodnutia primátora, kontrolného orgánu mesta, podnetu poslancov;
na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu

7.2 KOMUNIKAČNÝ PLÁN
Mesto bude priebežne informovať o realizácii PHRSR prostredníctvom verejných zasadnutí MsZ, ako aj
prostredníctvom vlastnej web stránky. Na stránke sa budú priebežne publikovať schválené
monitorovacie správy, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom. V prípravnej fáze
monitorovacej správy budú môcť zúčastnené strany pripomienkovať predkladaný materiál.
Zodpovedný za pravidelné informovanie bude MsÚ Nová Baňa.
Formulár č. R 1 - Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR
P. č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Časový
rámec

06/2022

06/2023

06/2024

06/2025

06/2026

06/2027

Miesto
konania

Cieľová skupina

Forma

MsÚ

poslanci,
obyvatelia,
neziskové
a podnikateľské
subjekty

verejné
prerokovanie

MsÚ

poslanci,
obyvatelia,
neziskové
a podnikateľské
subjekty

verejné
prerokovanie

MsÚ

poslanci,
obyvatelia,
neziskové
a podnikateľské
subjekty

verejné
prerokovanie

MsÚ

poslanci,
obyvatelia,
neziskové
a podnikateľské
subjekty

verejné
prerokovanie

MsÚ

poslanci,
obyvatelia,
neziskové
a podnikateľské
subjekty

verejné
prerokovanie

MsÚ

poslanci,
obyvatelia,
neziskové
a podnikateľské
subjekty

verejné
prerokovanie

Téma, ciele

Vstupné údaje

Prepojenie PHRSR a
programového
rozpočtovania,
hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok
Prepojenie PHRSR a
programového
rozpočtovania,
hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok
Prepojenie PHRSR a
programového
rozpočtovania,
hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok
Prepojenie PHRSR a
programového
rozpočtovania,
hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok
Prepojenie PHRSR a
programového
rozpočtovania,
hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok
Prepojenie PHRSR a
programového
rozpočtovania,
hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok

Hodnotiaca
a monitorovacia správa
plnenia PHRSR, rozpočet
na príslušný rok, Výročná
správa mesta, Záverečný
účet
Hodnotiaca
a monitorovacia správa
plnenia PHRSR, rozpočet
na príslušný rok, Výročná
správa mesta, Záverečný
účet
Hodnotiaca
a monitorovacia správa
plnenia PHRSR, rozpočet
na príslušný rok, Výročná
správa mesta, Záverečný
účet
Hodnotiaca
a monitorovacia správa
plnenia PHRSR, rozpočet
na príslušný rok, Výročná
správa mesta, Záverečný
účet
Hodnotiaca
a monitorovacia správa
plnenia PHRSR, rozpočet
na príslušný rok, Výročná
správa mesta, Záverečný
účet
Hodnotiaca
a monitorovacia správa
plnenia PHRSR, rozpočet
na príslušný rok, Výročná
správa mesta, Záverečný
účet

Výstupy

Monitorovacia
správa,
Uznesenie MsZ

Monitorovacia
správa,
Uznesenie MsZ

Monitorovacia
správa,
Uznesenie MsZ

Monitorovacia
správa,
Uznesenie MsZ

Monitorovacia
správa,
Uznesenie MsZ

Monitorovacia
správa,
Uznesenie MsZ
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8 AKČNÝ PLÁN
Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom mesta v jednotlivých
oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje
sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných projektov. Akčný plán obsahuje záväzky
týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie,
predpokladané zdroje financovania, predpokladané objemy rozpočtov, dopad na rozpočet
relevantného subjektu, ako aj stav momentálnej pripravenosti projektov. Súčasťou akčného plánu je
predpokladaný časový harmonogram. Predpokladané rozpočty v pláne sú uvedené v tis. €.
Priorita určuje dôležitosť aktivity, pričom priorita 1 znamená najvyššiu dôležitosť a 3 najmenšiu.
8.1 PROGRAM 1. INFORMATIZÁCIA MESTA
Strategický zámer
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy.
Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni. Umožniť obyvateľom mesto a pracovníkom samosprávy zvyšovať
svoje počítačové vedomie a zručnosti.
V súčasnosti od augusta 2015 je v realizácii elektronizácia pracoviska mestského úradu v rámci elektronizácie územnej samosprávy –
DataCentrum.
Podprogram 1.1. Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná správa
Cieľ 1.1
Opatrenie 1.1.1

Aktivity
Opatrenie 1.1.2

Aktivity

Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia e-government.
Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. Technické zabezpečenie IS.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Modernizácia informačných systémov

25

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

stredný/1

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

stredný/2

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

žiadny/1

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

nízky/1

mesto Nová
Baňa

verejný sektor

Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Sprístupnenie a zlepšenie
poskytovania on-line služieb a
25
rozpočet mesta verejný sektor
dokumentov

Podprogram 1.2. Počítačová gramotnosť
Cieľ 1.2
Opatrenie 1.2.1

Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u pracovníkov samosprávy.
Zdroje
financovania
rozpočet
Podpora vzdelávania zamestnancov
mesta, ŠF EÚ,
a zvyšovanie kvality práce
podľa potreby
zdroje
neziskových
organizácií
Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u obyvateľov mesta.
Zdroje
Predpokladaný
rozpočet
financovania
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Opatrenie 1.2.2

Aktivity

Poskytnutie SMART služieb pre
obyvateľov

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

8.2 PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
Strategický zámer
Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta Nová Baňa.
Zámerom je zabezpečiť také prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov
zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie
identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt. Výstavba a údržba miestnych komunikácií
v správe mesta ako aj riešenie technického stavu štátnych komunikácií v správe vyššieho územného celku. Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce
spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.
Podprogram 2.1. Komunikácie
Cieľ 2.1
Opatrenie 2.1.1

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia
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Aktivity
Opatrenie 2.1.2

Aktivity
Opatrenie 2.1.3

Aktivity
Opatrenie 2.1.4

Aktivity
Opatrenie 2.1.5

rozvoja

Novovybudované a rekonštruované
rozpočet
365
miestne komunikácie a chodníky
mesta, ŠF EÚ
Podpora budovania cyklochodníkov v rámci rozvoja cestovného ruchu.
Zdroje
Predpokladaný
rozpočet
financovania
Novovybudované cyklochodníky
a cykloprístreškov v meste

150

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

Nová

Baňa

verejný sektor

vysoký/1

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

nízky/1

mesto Nová
Baňa

Zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Rozšírenie kapacity parkovacích miest
v meste. Vybudovanie parkovacích
rozpočet
50
verejný sektor
plôch v lokalite Kohútovo
mesta, ŠF EÚ
a Starohutianský vodopád a iné
Rekonštrukcia mostov a lávok v majetku mesta Nová Baňa.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Rekonštrukcia mostov a lávok

200

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

Úprava a obnova dopravného značenia v meste Nová Baňa.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

mesta

Novovybudovanie dopravných
technických zariadení

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet
mesta, ŠF EÚ,
úvery, iné
grantové
schémy

Podprogram 2.2. Doprava
Cieľ 2.1
Opatrenie 2.2.1

Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou dopravou.
Rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Modernizácia autobusových
prístreškov

30

Zdroje
financovania
rozpočet
mesta, ŠF EÚ

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

verejný sektor

nízky/1

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

8.3 PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj mesta a zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov mesta a životného prostredia. Rozvoj
infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne priemyselné zóny v meste, IBV, ako aj na rekonštrukciu súčasnej
infraštruktúry - vodovodnej, elektrickej, komunikačnej. Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít s dôrazom na zvýšenie úrovne
zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov mesta. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby
všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedeckotechnického rozvoja spadajú predovšetkým do vytvárania pozitívnych predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít. Ide o vymedzenie
priemyselných zón v meste, príprava pozemkov a zabezpečenie technickej infraštruktúry. Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je
nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti priemyslu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj udržania požadovanej životnej úrovne
obyvateľstva. Ide hlavne o zabezpečenie infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj mesta.
Podprogram 3.1. Technická infraštruktúra v meste
Cieľ 3.1
Opatrenie 3.1.1

Aktivity
Opatrenie 3.1.2

Aktivity
Opatrenie 3.1.3

Aktivity
Opatrenie 3.1.4

Aktivity

Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v meste.
Príprava pre výstavbu inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a KBV (Pod Sekvojou).
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Výstavba inžinierských sietí (Pod
súkromný
podľa potreby
vlastníci
sekvojou)
sektor
Modernizácia verejného osvetlenia výmenou za LED osvetlenie.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Modernizácia verejného osvetlenia –
rozpočet
podľa potreby
verejný sektor
III. etapa
mesta, ŠF EÚ
Debarierizácia vstupov do verejných budov vo vlastníctve mesta.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Prestavanie na bezbariérové budovy
rozpočet
(Dom služieb - výťah, kino Vatra- podľa potreby
verejný sektor
mesta, ŠF EÚ
vstup hľadisko)
Skvalitnenie technického vybavenia a funkčnosti mestského rozhlasu.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Rozšírenie mestského rozhlasu
rozpočet
podľa potreby
verejný sektor
(posledná etapa)
mesta, ŠF EÚ

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

žiadny/2

vlastníci

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

nízky/1

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

stredný/1

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita
nízky/3

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

123

Progra m hospodárskeho r ozvo ja a sociálneho
Progra movacie obdobie 2021 – 2027

Opatrenie 3.1.5

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Revitalizácia cintorína v Novej Bani.
Oprávnení
Zdroje
Dopad na
Realizácia
žiadatelia
financovania
rozpočet/priorita
Rekonštrukcia Domu smútku
rozpočet
mesto Nová
20
verejný sektor
stredný/1
a cintorína. Výsadba krovov a drevín.
mesta, ŠF EÚ
Baňa
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Rekonštrukcia a zvýšenie energ. efektívnosti tepelných zdrojov
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 3.1.6

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 3.1.7

Modernizácia vykurovacích systémov
v správe MsBP
Zásobovanie pitnou vodou.

350

Zdroje
financovania
rozpočet
mesta, ŠF EÚ

Zdroje
financovania
Dostavba vodovodnej siete
SVS, a.s.,
a vodovodnej infraštruktúry vo
300
rozpočet
vybraných lokalitách Novej Bane
mesta, ŠF EÚ,
Súčinnosť mesta pri dostavbe a rekonštrukcii transformačných staníc.
Zdroje
Predpokladaný
rozpočet
financovania
Vybudovanie novej 110/22 kV
rozvodne a transformovne v južnej
rozpočet SSE,
časti katastrálneho územia mesta
podľa potreby
a.s., ŠF EÚ
Nová Baňa za areálom firmy Cortizo
Slovakia, a.s.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 3.1.8

Aktivity

Opatrenie 3.1.9

Aktivity

Dopad na
rozpočet/priorita

verejný sektor

vysoký/1

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

verejný sektor

vysoký/1

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor
/ súkromný
sektor

žiadny/3

SSE, a.s.

žiadny/3

SSE, a.s.

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

vysoký/1

mesto Nová
Baňa

verejný sektor
/ súkromný
sektor
Implementácia nízkouhlíkovej stratégie za účelom zníženia energetickej náročnosti.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Budovanie nových zahusťovacích
kioskových a stožiarových trafostaníc

Implementovanie opatrení
v energetickom hospodárstve

podľa potreby

250

rozpočet SSE,
a.s., ŠF EÚ

rozpočet mesta,
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

Realizácia

verejný sektor

Oprávnení
žiadatelia
SVS, a.s.,
mesto Nová
Baňa

8.4 PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Strategický zámer
Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť
výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie
podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste. Rozvoj a výstavba infraštruktúry odpadového hospodárstva. Údržba kanalizačnej siete,
efektívna prevádzka zberného dvora pre separovaný zber ako aj mestského kompostoviska.
Podprogram 4.1. Odpadové hospodárstvo v meste
Cieľ 4
Opatrenie 4.1.1

Aktivity
Opatrenie 4.1.2

Aktivity
Opatrenie 4.1.3

Aktivity
Opatrenie 4.1.4

Aktivity
Opatrenie 4.1.5

Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Zníženie vzniku zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu triedeného zberu.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
verejný a
Modernizácia a zefektívnenie
súkromný
komunálneho odpadu s prijatými
podľa potreby rozpočet mesta
koncepciami
sektor
Zvýšenie environmentálneho povedomia a motivácie obyvateľov k separovaniu.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
verejný a
Zefektívnenie systému separovaného
rozpočet
podľa potreby
súkromný
zberu komunálneho odpadu
mesta, MŽP SR
sektor
Prevádzka zariadení na efektívny separovaný zber - zberné dvory a kompostoviská.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
rozpočet
Výstavba mestského kompostoviska
150
verejný sektor
mesta, ŠF EÚ
Odvádzanie odpadových vôd.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
SVS, a.s.,
Rozšírenie kanalizačných vetiev vo
250
rozpočet
verejný sektor
vybraných lokalitách Novej Bane
mesta, ŠF EÚ,
Odvádzanie dažďových vôd.
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

nízky/1

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

nízky/1

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita
vysoký/1

Dopad na
rozpočet/priorita
vysoký/1

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa
Oprávnení
žiadatelia
SVS, a.s.,
mesto Nová
Baňa

Oprávnení
žiadatelia
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Aktivity

Budovanie odvodňovacích kanálov,
žľabov a rigolov vo vybraných
lokalitách a lesných pozemkoch

rozvoja

155

mesta

Nová

rozpočet mesta
mesta, ŠF EÚ,

Baňa

verejný sektor

stredný/1

mesto Nová
Baňa

8.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia
slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia. Trvalo udržované životné prostredie je významným
ukazovateľom kvality života. Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov mesta.
Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia nakladania s odpadmi. Informovanosť obyvateľov o životnom prostredí. Propagácia
chránených území.
Podprogram 5.1. Informovanosť a poradenstvo
Cieľ 5.1.
Opatrenie 5.1.1

Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva
Spracovanie koncepcie informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Vypracovanie koncepcie pre ochranu
životného prostredia v meste

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet
mesta, MŽP SR

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

verejný sektor

nízky/2

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

nízky/1

mesto Nová
Baňa

Podprogram 5.2. Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami
Cieľ 5.2
Opatrenie 5.2.1

Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami.
Ochrana vodných tokov pred znečistením.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 5.2.2

Aktivity

Vybudovanie vodovodnej siete

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet
mesta, MŽP
SR, EÚ

Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov a vodných plôch.

Revitalizácia vodnej nádrže Tajch

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

10

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MŽP SR,
MPH SR, úvery,
iné grantové
schémy

verejný a
súkromný
sektor

vysoký/1

mesto Nová
Baňa

Podprogram 5.3. Ochrana ovzdušia
Cieľ 5.3.
Opatrenie 5.3.1

Aktivity

Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom území
mesta.
Motivácia domácnosti k zníženiu emisií.

Motivovanie obyvateľov k prechodu
na alternatívne zdroje vykurovania

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty

Stav
pripravenosti
verejný a
súkromný
sektor

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

nízky/1

mesto,
obyvatelia

Podprogram 5.4. Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia
Cieľ 5.4.
Opatrenie 5.4.1

Aktivity

Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia.
Oddychové zóny a verejná zeleň.

Rozvoj oddychových zón v lokalitách
Zvonička, Tajch, Kohútovo, Kalvária
a revitalizácia promenád Gupňa

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

40

rozpočet
mesta, ŠF EÚ

verejný sektor

vysoký/3

mesto Nová
Baňa

8.6 PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť
s cieľom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte
obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami, ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie zvyšku života. Veková skladba obyvateľov je sprevádzaná
väčším výskytom špecifických chorôb.
Podprogram 6.1. Sociálne služby
Cieľ 6.1
Opatrenie 6.1.1

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu.
Starostlivosť o obyvateľov seniorov.
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rozvoja

Opatrenie 6.1.2

Aktivity
Opatrenie 6.1.3

Aktivity

Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

verejný sektor

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

Podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

verejný sektor

nízky/1

mesto Nová
Baňa

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

50

rozpočet
mesta, ŠF EÚ

verejný sektor

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

podľa potreby

rozpočet
mesta, ŠF EÚ

verejný sektor

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

podľa potreby

rozpočet
mesta, ŠF EÚ

verejný sektor

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

Prevádzka denného stacionára
v rámci projektu CIZS. Zaradenie
150
domova dôchodcov pod vlastníctvo
mesta, vrátane rozšírenia kapacity
Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny.

Podpora materského centra Gašparko

Nová

Zdroje
financovania

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

mesta

Starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov.

Podpora vzniku pracovných miest pre
obyvateľov so zdravotným
postihnutím v soc. podniku
Zriadenie novej služby - požičovne
zdravotníckych a kompenzačných
pomôcok
Podpora
činnosti
poskytovateľov
prepravnej služby

Podprogram 6.2. Zdravotnícke služby
Cieľ 6.2.
Opatrenie 6.2.1

Aktivity
Opatrenie 6.2.2

Aktivity
Opatrenie 6.2.3

Aktivity

Opatrenie 6.2.4

Aktivity

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Rozšírenie služby DOS o poskytovanie
Súkromný
podľa potreby
verejný sektor
rehabilitačných cvičení
sektor
Podpora všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Zabezpečenie nových priestorov pre
ambulanciu všeobecnej starostlivosti

Dopad na
rozpočet/priorita
žiadny/3

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

podľa potreby

rozpočet mesta

verejný sektor

nízky/2

Zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých občanov.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Zabezpečiť v súčinnosti s okolitými
mestami (Žiar nad Hronom, Levice,
Minister.
Banská Bystrica, Nitra) poskytovanie
podľa potreby
verejný sektor
zdravotníctva
zdravotníckych služieb ich maximálnu
dostupnosť
Podpora špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Podpora činnosti špecializovanej
rozpočet
10000
verejný sektor
ambulantnej starostlivosti v meste
mesta, ŠF EÚ

Oprávnení
žiadatelia
súkromné
subjekty
Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

nízky/1

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita
vysoký/3

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

8.7 PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských a základných škôl ako aj zariadení
stredoškolského vzdelávania. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie
verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre
rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta. Údržba a rozvoj predškolského vzdelávania a základného vzdelávania v meste.
Údržba a skvalitnenie športovej infraštruktúry.
Podprogram 7.1. Vzdelávanie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v
Cieľ 7.1.
meste.
Opatrenie 7.1.1

Aktivity

Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy.

Modernizácia priestorov a vnútorného
materiálno-technického vybavenia
komplexu budov MŠ Nábrežná
(Rekonštrukcia školskej kuchyne,
vrátane MTZ; Rekonštrukcia
a zníženie energ.zaťaženia budov ET
Kolibská cesta a ET Štúrova)

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

10
+ podľa
potreby

rozpočet
mesta, ŠF EÚ,
MŠ SR

verejný sektor

vysoký/1

mesto Nová
Baňa
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Opatrenie 7.1.2

rozvoja

Opatrenie 7.1.3

Modernizácia priestorov a vybavenia
učební ZŠ Jána Zemana

podľa potreby

Opatrenie 7.1.4

Aktivity
Opatrenie 7.1.5

Aktivity

Baňa

Zdroje
financovania
rozpočet
mesta, ŠF EÚ,
MŠ SR

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

stredný/1

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

stredný/2

mesto Nová
Baňa

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

vysoký/2

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

vysoký/3

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

nízky/2

mesto Nová
Baňa

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný, tretí
sektor

nízky/2

mesto,
podnikateľské
subjekty

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný, tretí
sektor

nízky/2

mesto,
podnikateľské
subjekty

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný, tretí
sektor

nízky/2

mesto,
podnikateľské
subjekty

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný, tretí
sektor

nízky/2

mesto Nová
Baňa

Podpora záujmovej činnosti detí a mládeže – ZUŠ a CVČ.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Nová

Obnova a modernizácia zariadení základného školstva.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

mesta

Zdroje
financovania

Rekonštrukcia budovy ZUŠ (Kollárova
ul.).
Revitalizácia vonkajšieho areálu ZUŠ.
rozpočet
Výmena vykurovania v ZUŠ za
450
mesta, ŠF EÚ,
verejný sektor
efektívnejšie.
MŠ SR
Rekonštrukcia a zníženie
energetického zaťaženia budovy CVČ.
Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
Modernizácia priestorov ŠJ ZŠ J.
rozpočet
Zemana vrátane materiálno10
mesta, ŠF EÚ,
verejný sektor
technického vybavenia
MŠ SR
Rekonštrukcia a modernizácia budov školskej športovej infraštruktúry.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
rozpočet
Modernizácia budovy telocvične ZŠ
50
mesta, ŠF EÚ,
verejný sektor
Jána Zemana
MŠ SR

Podprogram 7.2. Šport
Cieľ 7.2.
Opatrenie 7.2.1

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Opatrenie 7.2.2

Aktivity
Opatrenie 7.2.3

Zdroje
financovania

Výstavba street - workout prvkov
a detského ihriska v lokalite Tajch.
rozpočet
Odkúpenie budovy ubytovne KORD
565
mesta, MŠ SR,
a priľahlých pozemkov.
EÚ,
Revitalizácia pôvodného kúpaliska
a výstavba haly.
Podpora rozvoja výkonnostného a rekreačného športu v meste
Zdroje
Predpokladaný
rozpočet
financovania
Zabezpečenie materiálno-technického
rozpočet
a finančného vybavenia
podľa potreby
mesta, MŠ SR
výkonnostného a rekreačného športu
Podpora organizácie športových podujatí.
Zdroje
financovania
rozpočet
Zabezpečenie personálnych kapacít,
mesta,
materiálno-technického a finančného podľa potreby
podnikateľské
vybavenia športových podujatí
subjekty
Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 7.2.4

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 7.2.5

Zabezpečenie materiálno-technického
a finančného vybavenia športových
akcií zdravotne postihnutých občanov

podľa potreby

Podpora mladých talentov.
Zdroje
financovania
rozpočet
Zabezpečenie materiálno-technického
mesta,
a finančného vybavenia pre
podľa potreby
podnikateľské
talentovanú mládež
subjekty
Spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
Zdroje
Predpokladaný
rozpočet
financovania
Zabezpečenie personálnych kapacít,
materiálno-technického a finančného
vybavenia podujatí v oblasti telesnej
podľa potreby rozpočet mesta
kultúry
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 7.2.6

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet
mesta,
podnikateľské
subjekty
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Opatrenie 7.2.7

Aktivity

rozvoja

mesta

Nová

Baňa

Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky.
Zdroje
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
financovania
rozpočet
Zabezpečenie, vrátane priestorového
mesta,
verejný, tretí
a materiálneho vybavenia pre
podľa potreby
podnikateľské
sektor
mimoškolské činnosti
subjekty

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

stredný/2

mesto,
podnikateľsk
é subjekty

8.8 PROGRAM 8. KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi
kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
Podprogram 8.1. Kultúrna infraštruktúra, kultúrne a technické pamiatky
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti
Cieľ 8.1
na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Opatrenie 8.1.1
Revitalizácia kultúrnych inštitúcii v meste.
Zdroje
Dopad na
Oprávnení
Predpokladaný
Realizácia
rozpočet
žiadatelia
financovania
rozpočet/priorita
verejný sektor,
rozpočet
mesto Nová
príp.
Aktivity
Revitalizácia kultúrnych domov a kina
175
vysoký/2
mesta, ŠF EÚ
Baňa
súkromný
Opatrenie 8.1.2

Obnova baníckych pamiatok (Vŕšky).
Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet
mesta, ŠF EÚ

verejný sektor

vysoký/1

mesto Nová
Baňa

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MK SR

verejný sektor

stredný/1

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie 8.1.3

Aktivity

Výstavba baníckeho skanzenu
vrátane repliky Potterovho parného
150
stroja
Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí.

Podpora kultúrnych podujatí a besied
v meste

Oprávnení
žiadatelia
mesto Nová
Baňa

8.9 PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
Strategický zámer
Budovať dobré meno mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo vyhľadávaným miestom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky.
Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie okolie mesta. V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu
regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou je taktiež
propagácia mesta a to nielen prostredníctvom web stránky. Potrebné je sústrediť sa na propagáciu kultúrno-historických pamiatok, prírodných
krás, pravidelných kultúrnych podujatí, atď..
Podprogram 9.1. Propagácia mesta
Cieľ 9.1
Opatrenie 9.1.1

Aktivity

Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta. Budovanie partnerstiev.
Participácia na spolupráci verejného a súkromného sektora pri propagovaní atraktivít regiónu.

Budovanie partnerstiev

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

podľa potreby

rozpočet
mesta, ŠF EÚ,
MH SR

verejný sektor

nízky/1

Mesto Nová
Baňa,
podnikateľské
subjekty

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

verejný sektor

vysoký/1

mesto Nová
Baňa

verejný sektor

žiadny/1

mesto Nová
Baňa

verejný sektor

vysoký/1

mesto Nová
Baňa

Podprogram 9.2. Rekreačno - relaxačné zázemie mesta.
Cieľ 9.2
Opatrenie 9.2.1

Budovanie rekreačno-relaxačného zázemia mesta.
Modernizácia zariadení v cestovnom ruchu
Predpokladaný
rozpočet

Revitalizácia a komerčné využitie
priestoru radničnej vinárne (mesto).
Aktivity

Podľa potreby

Vybudovanie ferratovej trasy
v lokalite Zvonička

50

Úprava a revitalizácia Rozhľadne Háj

20

Zdroje
financovania
rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy
Podnikateľské
subjekty, ŠF EÚ,
úvery, iné
grantové schémy
rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy
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8.10 PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ
Strategický zámer
Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a
funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok pre samosprávu.
Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.
Podprogram 10.1. Bezpečnosť
Cieľ 10.1.

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Opatrenie 10.1.1

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému.

Aktivity

Rozšírenie a modernizácia
kamerového systému v meste

Opatrenie 10.1.2

Zvyšovanie bezpečnosti v meste.

Aktivity

Pokles požiadaviek
výkony

na

represívne

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

10

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

verejný,
súkromný
sektor

stredný/1

mesto Nová
Baňa

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad na
rozpočet/priorita

Oprávnení
žiadatelia

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

verejný sektor

nízky/1

mesto Nová
Baňa
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9 FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť mesta v priebehu jeho
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v
súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej
únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej reformy,
vlastné prostriedky. V dôsledku existencie iba rámcových podkladových údajov pre stanovenie
finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, bude
výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít konkretizovaná v závislosti od
reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov a možností mestského rozpočtu.
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHRSR
Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít, potrebných
na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú súčasťou
vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude
prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj mesta. Viaceré úlohy sa môžu
realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávy, mnohé však vyžadujú náročnejšie finančné
a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektami.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHRSR sú:
-

vlastné zdroje – rozpočet mesta,
bankové úvery,
štátne dotácie z účelových fondov,
dotácie z výťažku lotérií,
financie z Národných Projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),
štrukturálne fondy,
nadácie, neinvestičné fondy,
účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
Svetová banka,
sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii mesta ako aj na
spoločensko-ekonomických podmienkach.

FINANČNÉ ČASTI PHRSR
Finančná časť PHRSR 2021-2027 nadväzuje na predchádzajúce časti. Obsahom finančnej časti je
popis finančného zabezpečenia jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej zložky
realizácie PHRSR mesta Nová Baňa.
-

Finančný plán projektov (Formulár č. F1)

Finančný plán projektov
zahŕňa: Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálnoekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet mesta, Indikatívny finančný
plán na celú realizáciu PHRSR.
Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov
Financovanie jednotlivých aktivít, projektov bude viaczdrojové, jednotlivé štruktúry zdrojov PHRSR
budú závisieť od aktuálnej finančnej situácie mesta a od spoločensko-ekonomických podmienok.
Financovanie sa bude opierať o rozpočet mesta, finančné zdroje partnerov, zdroje EÚ, bankové úvery
a podobne. Finančné rozpočty jednotlivých projektov budú stanovené kvalifikovaným odhadom,
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prípadne na základe ocenených výkazov-výmerov stavebných rozpočtov, konečné rozpočty budú
súčasťou žiadostí o NFP, ale len v prípade doplnkových zdrojov financovania, alebo žiadostí o dotácie.
Pri schvaľovaní financovania jednotlivých projektov sa bude prihliadať na ich prioritu a dopad na
hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj mesta na základe hodnotiaceho systému (Formulár č. F2 –
Hodnotiace tabuľky pre výber projektov).
Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHRSR
Zdroje financovania realizácie PHRSR:

1. Hlavné zdroje financovania:
• Verejné zdroje: štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol

•

ministerstiev, štátne účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný
fond), rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Banská Bystrica) a rozpočet obcí a miest
(vlastné zdroje).
Iné zdroje: prostriedky fyzických osôb, prostriedky právnických osôb, úvery, príspevky
medzinárodných organizácií, prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí
grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný
mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody).

2. Doplnkové zdroje financovania – finančné prostriedky z Európskej únie, v programovom
období 2021-2021 tzv. európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), určené hospodársky
zaostalým regiónom, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň EÚ a regiónom s nepriaznivou štruktúrou
zamestnanosti a podnikateľského prostredia. Priradenie jednotlivých aktivít, projektov
k programovej štruktúre je indikatívne a bude sa upresňovať po schválení operačného programu
OP Slovensko, prípadne iných programových schém v pôsobnosti MIRRI v akčných plánoch.
Formulár č. F1 – Finančný plán projektov
Prioritná Celkové
Verejné zdroje
oblasť
náklady
EÚ
Obec/
Mesto
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Súkromné
zdroje

Úverové
zdroje

Iné
zdroje

25 000
25 000
podľa potreby
podľa potreby
365 000
150 000
50 000
200 000
podľa potreby
30 000
podľa potreby
podľa potreby
podľa potreby
podľa potreby
20 000
350 000
300 000
podľa potreby
250 000
podľa potreby
podľa potreby
150 000
250 000
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4.1.5
5.1.1
5.2.1
5.2.2
5.3.1
5.4.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

155 000
podľa potreby
podľa potreby
10 000
podľa potreby
40 000
150 000
podľa potreby
50 000 +
podľa potreby
6.2.1
podľa potreby
6.2.2
podľa potreby
6.2.3
podľa potreby
6.2.4
10 000
7.1.1
10 000 +
podľa potreby
7.1.2
podľa potreby
7.1.3
450 000
7.1.4
10 000
7.1.5
50 000
7.2.1
565 000
7.2.2
podľa potreby
7.2.3
podľa potreby
7.2.4
podľa potreby
7.2.5
podľa potreby
7.2.6
podľa potreby
7.2.7
podľa potreby
8.1.1
175 000
8.1.2
150 000
8.1.3
podľa potreby
9.1.1
podľa potreby
9.2.1
70 000+
podľa potreby
10.1.1
10 000
10.1.2
podľa potreby
Zdroj: vlastné spracovanie
Legenda:
označenie

- uvedenie plánovaného zdroja financovania projektu
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10 ZÁVER
PHRSR mesta Nová Baňa je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja mesta,
prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života mesta.
PHRSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude každoročne vyhodnocovaný a aktualizovaný na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
Predmetný PHRSR mesta Nová Baňa bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Novej Bani dňa: 29.12.2020
UZN MsZ č. 131/2020

..........................................................
pečiatka mesta

.........................................................
primátor mesta
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12 ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č. 1: EX-post hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa 2014-2020 (Formulár č. P3a)
Príloha č. 2: SUMARIZÁCIA PHRSR 2021-2027 (Formulár č. P1)
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SUMARIZÁCIA PHRSR 2021-2027 (Formulár č. P1)

P. č.

Projekt/aktivita

Prioritná oblasť

Ukazovateľ / jednotka

1

2

1.1.1

1.1.2

Modernizácia informačných systémov

Hospodárska

Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania
on-line služieb a dokumentov

4

1.2.1

1.2.2

6

2.1.1

2.1.2

Priorita

25 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

stredný

1

25 000,00 €

rozpočet mesta

stredný

2

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

žiadny

1

5 000,00 € podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

nízky

1

365 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

1

150 000,00 €

rozpočet mesta, ŠF
EÚ, úvery, iné
grantové schémy

vysoký

2

50 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

2

200 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

vysoký

2

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

nízky

1

30 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

nízky

1

podľa potreby

vlastníci

žiadny

2

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

nízky

1

2 podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

Počet on-line dokumentov
dostupných pre občanov

5

Počet potrebných
dokumentov pri vybavení
agendy spojenej s
vybranou životnou
udalosťou

Podpora vzdelávania zamestnancov
a zvyšovanie kvality práce

4

30

Hospodárska
Podiel zamestnancov
MsÚ, ktorý sa zúčastnili
odborného vzdelávania

Poskytnutie SMART služieb pre
obyvateľov

Hospodárska

Počet vynaložených
finančných prostriedkov
na služby

Novovybudované a rekonštruované miestne
komunikácie a chodníky

Novovybudované cyklochodníky
a cykloprístreškov v meste

30,00%

20 km

Hospodárska

Dĺžka novovybudovaných
chodníkov

3 km

Dĺžka novovybudovaných
cyklochodníkov

5 km

Hospodárska
Počet zrealizovaných
projektov na podporu
nemotorovej dopravy

Počet nových parkovacích
miest

2.1.3

1

200

Hospodárska

Vybudovanie parkovacích plôch v lokalite
Kohútovo a Starohutianský vodopád a iné

Počet lokalít
s novovybudovanými
parkovacími plochami

6

2

8

2.1.4

Rekonštrukcia mostov a lávok

Hospodárska

Počet zrekonštruovaných
a vybudovaných mostov

9

2.1.5

Novovybudovanie dopravných technických
zariadení

Hospodárska

Počet novovybudovaných
dopravných technických
zariadení

15 podľa potreby

10

2.2.1

Modernizácia autobusových prístreškov

Hospodárska

Počet zrekonštruovaných
zastávok SAD

45

Celková nová plocha pre
IBV

10 ha

3.1.1

Výstavba inžinierských sietí
(Pod sekvojou)

Počet nových obyvateľov
mesta

500

Počet inštalovaných
svietidiel

450

11

12

3.1.2

Modernizácia verejného osvetlenia
III. etapa

Hospodárska

–

Hospodárska
Zvýšenie pokrytia územia
verejným osvetlením

13

3.1.3

Prestavanie na bezbariérové budovy
(Dom služieb - výťah,
kino Vatra-vstup hľadisko)

Hospodárska

Počet prestavaných budov
na bezbariérový prístup

Pokrytie územia
rozhlasom
14

3.1.4

Rozšírenie mestského rozhlasu
(posledná etapa)

Rekonštrukcia Domu smútku a cintorína
15

3.1.5

100%

Plocha zrekonštruovaného
cintorína

Počet vysadených krov
a drevín

1

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

nízky

3

20 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

stredný

1

100

10 000 m2

Hospodárska

Výsadba krovov a drevín

stredný

100%

Hospodárska
Počet
novonainštalovaných
reprosústav

Spolupráca
s partnerom pri
realizácii

Plánovaná hodnota

Hospodárska

Rozšírenie kapacity parkovacích miest v
meste
7

Dopad na
rozpočet

2

Dĺžka rekonštruovaných a
novovybudovaných
miestnych komunikácií
5

Zdroje
financovania

Počet implementovaných
IS

Počet preškolených
zamestnancov
3

Predpokladané
náklady

Ukazovatele výstupov

250

vlastníci

16

17

3.1.6

3.1.7

Modernizácia vykurovacích systémov
v správe MsBP

Dostavba vodovodnej siete a vodovodnej
infraštruktúry vo vybraných lokalitách
Novej Bane

Hospodárska

Hospodárska

Vybudovanie novej 110/22 kV rozvodne a
transformovne v južnej časti katastrálneho
územia mesta Nová Baňa za areálom firmy
Cortizo Slovakia, a.s.
18

19

20

3.1.8

3.1.9

4.1.1

Počet zrekonštruovaných
vykurovacích systémov,
tzv. kotlov
Počet užívateľov
podporených projektov

2 500

Dĺžka novovybudovanej
siete

2 km

Počet novovybudovanej
transformačných staníc

1

Hospodárska

Budovanie nových zahusťovacích
kioskových a stožiarových trafostaníc

Počet nových
zahusťovacích trafostaníc

Implementovanie opatrení v energetickom
hospodárstve

Objem preinvestovaných
prostriedkov

Modernizácia a zefektívnenie komunálneho
odpadu s prijatými koncepciami

Hospodárska

22

4.1.2

4.1.3

Zefektívnenie systému separovaného zberu
komunálneho odpadu

750 t

Uskladnený komunálny
odpad na skládke

500 t

Výstavba mestského kompostoviska

SVS, a.s.,
rozpočet mesta,
ŠF EÚ

podľa potreby

rozpočet SSE,
a.s., ŠF EÚ

1

vysoký

žiadny

1

SVS, a.s.

3

SSE, a.s.

rozpočet mesta,
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

vysoký

1

rozpočet mesta

nízky

1

50 t podľa potreby

rozpočet mesta,
MŽP SR

nízky

1

150 000,00 €

rozpočet mesta, ŠF
EÚ

vysoký

1

4t

20%

Objem separovaného
odpadu

250 t

Zneškodnený komunálny
odpad

500 t

Objem uskladneného
odpadu v tonách

500 t

Environmentálna
Počet vybudovaných
kompostovísk

300 000,00 €

vysoký

podľa potreby

Pokles objemu
produkovaného odpadu

Znižovanie objemu
produkovaného odpadu

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

250 000,00 € 250 000,00 €

Environmentálna

Environmentálna

350 000,00 €

8

Pokles produkcie
komunálneho odpadu

Nárast objemu
separovaného odpadu

21

2

1

23

4.1.4

Rozšírenie kanalizačných vetiev vo
vybraných lokalitách Novej Bane

Environmentálna

Dĺžka novovybudovanej
splaškovej kanalizácie

3 km

250 000,00 €

SVS, a.s.,
rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

1

24

4.1.5

Budovanie odvodňovacích kanálov, žľabov
a rigolov vo vybraných lokalitách a lesných
pozemkoch

Environmentálna

Dĺžka novovybudovanej
dažďovej kanalizácie

0,5 km

155 000,00 €

rozpočet mesta
mesta, ŠF EÚ

stredný

1

25

5.1.1

Vypracovanie koncepcie pre ochranu
životného prostredia v meste

Environmentálna

Počet spracovaných
koncepčných dokumentov

1 podľa potreby

rozpočet mesta,
MŽP SR

nízky

2

26

5.2.1

Vybudovanie vodovodnej siete

Environmentálna

Percento obyvateľov
zásobovaných vodou z
verejných vodovodov
v oblastiach s ucelenou
zástavbou

100%

Dĺžka novovybudovanej
vodovodnej siete

3 km

1

27

5.2.2

Revitalizácia vodnej nádrže Tajch

Environmentálna

Počet zrevitalizovaných
vodných plôch

28

5.3.1

Motivovanie obyvateľov k prechodu na
alternatívne zdroje vykurovania

Environmentálna

Nárast objektov
s vykurovaním
alternatívnymi zdrojmi
energie

5.4.1

Rozvoj oddychových zón v lokalitách
Zvonička, Tajch, Kohútovo, Kalvária a
revitalizácia promenád Gupňa

29

Plocha zrekonštruovaných
OZ

podľa potreby

rozpočet mesta,
MŽP SR, EÚ

10 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MŽP SR,
MPH SR, úvery,
iné grantové
schémy

vysoký

1

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty

nízky

1

30% podľa potreby

1

10 000 m2

Environmentálna

40 000,00 €
Počet vysadených krov
a drevín

nízky

500

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

SVS, a.s.

3

súkromné
subjekty obyvatelia

Prevádzka denného stacionára v rámci
projektu CIZS
30

6.1.1

Počet podporených
projektov
Sociálna

Zariadenie domova dôchodcov pod
vlastníctvo mesta, vrátane rozšírenia
kapacity

Počet podporených
projektov

Počet užívateľov
podporených projektov
31

6.1.2

Podpora materského centra Gašparko

Podpora vzniku pracovných miest pre
obyvateľov so zdravotným postihnutím v
soc. podniku

6.1.3

Zriadenie novej služby – požičovne
zdravotných a kompenzačných pomôcok

Sociálna

Podpora činnosti poskytovateľov prepravnej
služby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

vysoký

2

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

nízky

1

50 000,00 € +
podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

2

50

1/rok

Počet novovytvorených
pracovných miest

8

Počet zriadených služieb

1

Počet užívateľov
podporených projektov

150 000,00 €

1

Sociálna
Počet podporených
projektov

32

1

500

33

6.2.1

Rozšírenie služby DOS o poskytovanie
rehabilitačných cvičení

Sociálna

Počet novorozšírených
služieb

1 podľa potreby

súkromný sektor

žiadny

3

34

6.2.2

Zabezpečenie nových priestorov pre
ambulanciu všeobecnej starostlivosti

Sociálna

Počet podporených
projektov

1 podľa potreby

rozpočet mesta

nízky

2

6.2.3

Zabezpečiť v súčinnosti s okolitými
mestami (Žiar nad Hronom, Levice, Banská
Bystrica, Nitra) poskytovanie
zdravotníckych služieb ich maximálnu
dostupnosť

Sociálna

Počet nových
podporených projektov,
prostredníctvom ktorých
boli vytvorené podmienky
na poskytovanie služieb
verejnej infraštruktúry

5 podľa potreby

Ministerstvo
zdravotníctva SR

nízky

1

Sociálna

Počet nových
podporených projektov,
prostredníctvom ktorých
boli vytvorené podmienky
na poskytovanie služieb
verejnej infraštruktúry

4

10 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

3

10 000,00 € +
podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MŠ SR

vysoký

1

3 000 m2 podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MŠ SR

stredný

1

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MŠ SR

vysoký

2

35

36

37

38

6.2.4

7.1.1

7.1.2

Podpora činnosti špecializovanej
ambulantnej starostlivosti v meste

Modernizácia priestorov a vnútorného
materiálno-technického vybavenia komplexu
budov MŠ Nábrežná
(Rekonštrukcia školskej kuchyne, vrátane
MTZ; Rekonštrukcia a zníženie
energ.zaťaženia budov ET Kolibská cesta a
ET Štúrova)

Modernizácia priestorov a vybavenia
učební ZŠ Jána Zemana

Výmera vybudovaných a
zrekonštruovaných
priestorov v m2

Sociálna

Sociálna

Počet materiálnotechnického vybavenia

10/rok

Počet užívateľov
podporených projektov

200

Počet novovybavených
miestností

5

Výmera
zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2
Počet užívateľov
podporených projektov

Počet podporených
projektov – rekonštrukcia
strechy a omietky

Rekonštrukcia budovy ZUŠ
(Kollárova ul.)

Počet užívateľov
podporených projektov

Počet zrevitalizovaného
areálu

Revitalizácia vonkajšieho areálu ZUŠ

39

7.1.3

Výmena vykurovania v ZUŠ za
efektívnejšie (plyn, čerpadlá, štiepka)

Sociálna

2 500 m2

Úspora nákladov na
vykurovanie

350

1

450

1

1 000,00 €

450 000,00 €

Počet podporených
projektov – rekonštrukcia
fasády

Rekonštrukcia a zníženie energetického
zaťaženia budovy Centra voľného času
(Bernolákova ul.)

Počet užívateľov
podporených projektov
Výmera vybudovaných a
zrekonštruovaných
priestorov v m2

40

41

7.1.4

7.1.5

Modernizácia priestorov ŠJ ZŠ J. Zemana
vrátane materiálno-technického vybavenia

Modernizácia budovy telocvične
ZŠ Jána Zemana

Sociálna

Sociálna

42

7.2.1

Odkúpenie budovy ubytovne KORD a
priľahlých pozemkov

Sociálna

Revitalizácia pôvodného kúpaliska a
výstavba haly

180

700 m2

Počet materiálnotechnického vybavenia

30/rok

Počet užívateľov
podporených projektov

750

Výmera vybudovaných
priestorov v m2

5 000 m2

Výmera
zrekonštruovaných
priestorov v m2
Počet užívateľov
podporených projektov

Výstavba street - workout prvkov v lokalite
Tajch a detského ihriska v lokalite Tajch

1

500 m2

10 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MŠ SR

stredný

2

50 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MŠ SR

vysoký

2

565 000,00 €

rozpočet mesta,
MŠ SR, EÚ

vysoký

3

700

Počet vybudovaných
ihrísk

2

Počet novonadobudnutých
objektov

1

Počet vybudovaných
objektov

2

43

7.2.2

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia výkonnostného
a rekreačného športu

Sociálna

Počet organizovaných
športových podujatí

20 podľa potreby

rozpočet mesta,
MŠ SR

nízky

2

44

7.2.3

Zabezpečenie personálnych kapacít,
materiálno-technického a finančného
vybavenia športových podujatí

Sociálna

Počet organizovaných
športových podujatí

10 podľa potreby

rozpočet mesta,
podnikateľské
subjekty

nízky

2

podnikateľské
subjekty

45

7.2.4

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia športových akcií
zdravotne postihnutých občanov

Sociálna

Počet organizovaných
športových podujatí

10 podľa potreby

rozpočet mesta,
podnikateľské
subjekty

nízky

2

podnikateľské
subjekty

46

7.2.5

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia pre talentovanú
mládež

Sociálna

Počet organizovaných
športových podujatí

50 podľa potreby

rozpočet mesta,
podnikateľské
subjekty

nízky

2

podnikateľské
subjekty

Počet organizovaných
športových podujatí

10

7.2.6

Zabezpečenie personálnych kapacít,
materiálno-technického a finančného
vybavenia podujatí v oblasti telesnej kultúry

47

48

49

50

51

7.2.7

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Zabezpečenie, vrátane priestorového a
materiálneho vybavenia pre mimoškolské
činnosti

Revitalizácia kultúrnych domov a kina

Výstavba baníckeho skanzenu vrátane
repliky Potterovho parného stroja

Podpora kultúrnych podujatí a besied
v meste

Sociálna
Počet uzavretých zmlúv a
partnerstiev

Počet organizovaných
športových podujatí

rozpočet mesta

nízky

2

podľa potreby

rozpočet mesta,
podnikateľské
subjekty

stredný

2

175 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

2

150 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ

vysoký

1

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MK SR

stredný

1

10

Sociálna
Počet užívateľov
podporených projektov

5 000

Počet zrevitalizovaných
objektov

3

Sociálna
Počet uskutočnených
akcií

35

Počet nových expozícií

3

Sociálna
Počet zrealizovaných
projektov

1

Počet organizovaných
kultúrnych podujatí

20

Sociálna
Počet organizovaných
besied

podľa potreby
5

15

podnikateľské
subjekty

Počet nových aktivít
52

9.1.1

Budovania partnerstiev

Revitalizácia a komerčné využitie priestoru
radničnej vinárne (mesto)

53

9.2.1.

Úprava a revitalizácia Rozhľadne Háj

Hospodárska

Vybudovanie ferratovej trasy v lokalite
Zvonička

Počet nových formálnych
partnerstiev

1

Počet komerčných
nájomcov v obnovených
priestoroch

1

Výmera zrevitalizovaného
areálu v m2

Počet nových atrakcií

Počet nových
nainštalovaných kamier
54

10.1.1

Rozšírenie a modernizácia kamerového
systému v meste

10.1.2

Pokles požiadaviek na represívne výkony

1 000 m2

Hospodárska

Počet zrealizovaných
represívnych výkonov

podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, MH SR

nízky

1

70 000,00 € +
podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy,
podnikateľské
subjekty

vysoký

1

10 000,00 €

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

stredný

1

1

15

Hospodárska
Pokrytie nového územia

55

5

Hospodárska

70%

20 podľa potreby

rozpočet mesta,
ŠF EÚ, úvery, iné
grantové schémy

nízky

1

podnikateľské
subjekty
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Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 23.februára 2022

Návrh na nariadenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

A/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č ..................... /2022 o záväzných častiach územného plánu
mesta Nová Baňa, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014.

B/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o spracovaní Územného plánu mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č.1
2. Stanovisko Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru výstavby a bytovej politiky č:...............
zo dňa………………......, o preskúmaní súladu návrhu Územného plánu sídelného útvaru Nová
Baňa, Zmeny a doplnky č. 1 so zákonnými postupmi, v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb.
v platnom znení (stavebný zákon)
C/ S ú h l a s í
So spôsobom vybavenie pripomienok v procese prerokovania návrhu podľa tabuľkového prehľadu,
ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
D/ S c h v a ľ u j e
podľa § 4 ods. 3 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 26
odst. 3 stavebného zákona
1.

Územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 v rozsahu riešeného vymedzeného
územia

E/ V y h l a s u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č.
Baňa v znení Zmeny a doplnky č.1

/2022 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová

F/ U p o v e d o m u j e, že
Územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 je uložený:
- na meste Nová Baňa – ako orgáne územného plánovania – na Mestskom úrade
- na stavebnom úrade
- na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky

Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa má spracovaný Územný plán mesta, ktorý bol schválený dňa 22.10.2014 uznesením
Mestského zastupiteľstva čís. 50/2014. Záväzná časť územného plánu mesta bola vyhlásená všeobecne
záväzným nariadením č. 3/2014.
Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu požiadaviek na uspokojenie nárokov obyvateľov
(investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby a služieb nad rámec
schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky v oblasti bytovej výstavby,
zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia a prebiehajúce zmeny
vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné zosúladiť so schválenou koncepciou
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu
štruktúru mesta, pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja a reálne
možnosti napojenia rozvojových lokalít na technickú infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a
pitnú vodu v súlade s platnými technickými a hygienickými požiadavkami.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.
o záväzných
častiach územného plánu mesta Nová Baňa, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Nová Baňa č.3/2014

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
ČASŤ PRVÁ
Úvodné stanovenie
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu mesta Nová Baňa v znení
zmien a doplnkov č. 1 schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa dňa ...................
Územný plán mesta Nová Baňa v znení zmien a doplnkov č. 1 je spracovaný v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a vyhl. MŽP SR č.
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Pozostáva z
textovej a grafickej časti. Grafická časť územného plánu mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 je
spracovaná formou doplnenia na priesvitkách na platnom územnom plán mesta Nová Baňa. Textová
časť je spracovaná formou doplnenia nového textu alebo vypustenia pôvodného textu.

Článok 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu
Územnoplánovacia dokumentácia - územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 je riešená
na výrezoch platného územného plánu , vrátane častí Nová Baňa, Stále, Chotár, Tajch na mapových
podkladoch v mierke 1:10 000 a 1: 5000 - hlavné výkresy a širšie vzťahy a záujmové územie v mierke
1: 25000.

ČASŤ DRUHÁ
Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia mesta
Nová Baňa je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované pre všetky
záujmové okruhy v nasledujúcom rozsahu:
1.

Článok 3
Zásady priestorového usporiadania a koncepcia rozvoja mesta.

Do bodu sa dopĺňa:
Bod č. 1. sa na konci dopĺňa:
Princípy pri stanovení zásad priestorového usporiadania územia mesta sú
diferencované podľa charakteru súčasnej štruktúry a územného potenciálu. Podľa
týchto zásad sú územia:
- existujúcej zástavby – predstavuje stabilizované územie sídla v ktorom sa
nepredpokladá výrazná zmena funkčného využitia ani výrazná zmena
priestorového usporiadania. Základným princípom pri stanovení v tomto území
je funkčné dotváranie územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen kvality
zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). Aj v tomto území sú

-

možné stavebné zásahy – regulatívy priestorového usporiadania (miera možných
stavebných zásahov do tohto územia) a funkčného využívania územia sú
definované v súbore záväzných regulatívov. Jedná sa v zásade o využitie
podkroví, nadstavby, dostavby a prístavby objektov, úpravy a dobudovania
vnútroblokových priestorov, výstavbu vo voľných prielukách, v nadmerných
záhradách a pod. pričom sa zásadne nemení charakter územia.
rozvojové – v ktorom sú navrhované nové funkčné plochy na nezastavaných
plochách, transformácia – zmena spôsobu využitia jestvujúcich štruktúr,
prevažne v prospech funkcií obytných a zmiešaných polyfunkčných. V tomto
území sa jedná o novú výstavbu alebo rozsiahlu rekonštrukciu – regulatívy
priestorového usporiadania (miera možného stavebného využitia tohto územia)
a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov.

DO BODU 1.2 KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA SA DOPĹŇA:
Bod č. 6. sa dopĺňa:
Základom urbanistickej štruktúry mesta a jeho funkčným a kompozičným ťažiskom je
jeho historické jadro, ktoré je zároveň centrálnou mestskou zónou. Hlavnou
urbanistickou kompozičnou osou mesta je jeho severojužná os, v sústave troch
základných priestorov Dolného, Radničného a Horného, námestia (viď príloha č. 1
v sprievodnej správe). Historické centrum sa nachádza v ochrannom pásme NKP a je
zároveň ťažiskovým priestorom sústredenia významnej celomestskej a nadmestskej
občianskej vybavenosti a významných zariadení kultúrnej a sociálnej vybavenosti, s
prevažujúcou zmiešanou alebo polyfunkčnou zástavbou, a s primeraným podielom
obytnej funkcie v tomto území.
Bod č. 15. sa na konci dopĺňa:
pri zachovaní charakteru a hmotovo-priestorového usporiadania zástavby.
BOD 2. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA.
Text sa dopĺňa o bod č. 5.
Rozvoj lazníckych lokalít je podmienený preukázaním dostatočných kapacít pre
napojenie na pitnú vodu.
V návrhu sa neuvažuje so sústredenými formami zástavby v týchto lokalitách,
najmä pre vysokú náročnosť realizácie technickej infraštruktúry. Lazy predstavujú
významný priestor predovšetkým pre rôzne formy rekreačných aktivít a preto je
potrebné:
- zachovať laznícky charakter zástavby
- rešpektovať historické dedičstvo pri povoľovaní nových stavieb v týchto
lokalitách, najmä pri kreovaní hmotovo-priestorovej štruktúry zástavby,
charakteru a architektonického výrazu a veľkosti pozemkov (minimálna výmera
novovzniknutého stavebného pozemku mimo zastavaného územia v týchto
lokalitách je 1500 m2).
- vytvárať podmienky pre zachovanie stavebnotechnického stavu existujúcich
objektov vrátane ich rekonštrukcie, prestavby a zmeny funkčného využitia
v intenciách schválených regulatívov.
- zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, s rešpektovaním založenej
uličnej čiary

-

architektonický výraz objektov prispôsobiť okolitej zástavbe, uplatňovať znaky
miestnej architektúry (šikmé strechy so sklonom od 35o do 50o, charakteristické
strešné krytiny, svetlú farebnosť fasád, osovosť fasád).

BOD 3. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH
PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLOCH.
3.2.1 FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA.
PRVÝ ODSTAVEC SA NA KONCI DOPĹŇA:
PRE PREHĽADNOSŤ REGULATÍVOV V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH MESTA,
RIEŠENÉ ÚZEMNÝM PLÁNOM SÚ NAVRHOVANÉ REGULAČNÉ BLOKY, KTORÉ
SÚ VYMEDZENÉ:
• HRANICAMI
• FUNKČNÝM VYUŽITÍM SO STANOVENÍM:
- PRÍPUSTNÝM VYUŽITÍM (SLÚŽI)
- OBMEDZUJÚCIM VYUŽITÍM (NA ÚZEMÍ JE PRÍPUSTNÉ UMIESTŇOVAŤ)
- VYLUČUJÚCIM FUNKČNÝM VYUŽITÍM (JE ZAKÁZANÉ)
ZÁKLADNOU CHARAKTERISTIKOU REGULAČNÉHO BLOKU JE JEHO
ZÁKLADNÁ FUNKCIA, GRAFICKY ZNÁZORNENÁ VO VÝKRESE „KOMPLEXNÝ
URBANISTICKÝ NÁVRH“.
ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU NÍZKOPODLAŽNÉ

Bc

b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
text v druhej odrážke sa dopĺňa:
− malé ubytovacie zariadenia, vrátane ubytovania pre starších ľudí (do 20 lôžok)
ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU VIACPODLAŽNÉ

Bm

b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
text v šiestej odrážke sa dopĺňa:
− malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí
(do 20 lôžok)
ÚZEMIE BÝVANIA VIDIECKEHO TYPU A LAZNÍCKEHO TYPU

Bv, BLv

a/ ú z e m i e s l ú ž i :
Text sa dopĺňa o odrážku:
− zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky
utvorenej okolitej krajiny, s rešpektovaním založenej uličnej čiary
architektonický výraz objektov prispôsobiť okolitej zástavbe, uplatňovať znaky miestnej architektúry:
prevládajúca pozdĺžna osová dispozícia pri rešpektovaní prírodnej konfigurácie rastlého terénu, šikmé
strechy so sklonom od 35o do 50o, charakteristické strešné krytiny, svetlú farebnosť fasád, osovosť
fasád
ÚZEMIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY, STAVEBNÍCTVA, DISTRIBÚCIE A SKLADOV

Pv

a/ ú z e m i e s l ú ž i :
text sa dopĺňa:
− pre umiestnenie aktivít priemyselnej výroby, technickej vybavenosti, stavebníctva a
skladového hospodárstva

ÚZEMIE KONCENTROVANEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Hv

b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t n i ť :
Text v šiestej odrážke sa dopĺňa:
− rekreačné objekty pre agroturistiku (do 20 lôžok)
Dopĺňa sa:
ÚZEMIE LESOV

a/ ú z e m i e s l ú ž i :
− prímestské lesy s dominantnou kategóriou, lesy osobitného určenia, subkategória
lesov osobitného určenia pre zabezpečenie špecifických potrieb v oblasti ochrany
vodárenských zdrojov, chránených území prírody a lesy s významnou zdravotnou,
kultúrnou alebo rekreačnou funkciou
− vodné toky, vodné plochy
− zadržiavacie vodné nádrže
− lesné cesty pre potreby lesného hospodárstva
b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
− turistické a cyklistické chodníky (v zime bežkárske trate) s príslušným nevyhnutným
mobiliárom (prístrešky, lavičky, stoly, informačné a orientačné tabule, atď.)
− zariadenia lesného hospodárstva
− nevyhnutné manipulačné plochy pre potreby lesného hospodárstva
− drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely
− zariadenia technickej vybavenosti súvisiace s prípustnými funkciami
− objekty v korunách stromov a pod.
c/ z a k á z a n é :
− pozemné stavby všetkého druhu (mimo stavieb viažúcich sa na prípustnú funkciu)
− ťažba nerastných surovín
− všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na prírodné prostredie
ÚZEMIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY

a/ ú z e m i e s l ú ž i :
− poľnohospodárska pôda (orná pôda, sady, záhrady, trvalé trávne porasty, vinice)
− vodné toky, vodné plochy
− zadržiavacie vodné nádrže
− poľné cesty
− odvodnenia a závlahy
b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
− areály a stavby súvisiace s poľnohospodárstvom (napr. objekty na náradie,
uskladnenie úrody bez pripojenia na infraštruktúru, bez pevného spojenia so zemou,
terénom, rozoberateľné nadzemné stavby do 15 m2, podzemné pivnice bez
nadzemného podlažia do 15 m2...)
− turistické a cyklistické chodníky
− nevyhnutné manipulačné plochy pre potreby poľnohospodárstva
− drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely
− zariadenia technickej vybavenosti viažúcich sa na prípustnú funkciu
− mobilné domy s prístupom - náklady spojené s prevádzkou týchto objektov hradí
vlastník
c/ z a k á z a n é :
− pozemné stavby všetkého druhu (mimo stavieb viažúcich sa na prípustnú funkciu)
− všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

3.2.2 PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA.
Text v bode 6. sa dopĺňa:
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a
stabilizovaných svahových deformácií a kde je prognózované zvýšené radónové
riziko (nad 4.ppm), je potrebné vykonať meranie objemovej aktivity radónu
v pôdnom vzduchu a stanoviť radónový index pozemkov podľa vyhlášky MZ SR č.
98/2018 Z.z. V prípade stredného a vysokého radónového indexu pozemku
navrhnúť opatrenia na obmedzenie ožiarenia z radónu (viď príloha č. 2). Pred
začatím výstavby posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom, respektíve
spracovaním odborného stanoviska o možnosti, alebo nemožnosti výstavby v
konkrétnej lokalite.
Text v bode 9. sa dopĺňa:
Priestorové regulatívy pre chatovú oblasť:
Maximálna výška objektov: 1 NP+P, hrebeň strechy max.7,5 m od spodnej úrovne
1.NP
Max. miera zastavania hlavným objektom: 50 m2
Maximálna výmera zastavaných plôch (vrátane spevnených plôch):
80 m2
Min. podiel zelene:
30 % plochy pozemku
Súvislé oplotenie v tomto území v akejkoľvek forme je neprípustné. Nové prístupy
k objektom sú povolené len cez navrhované komunikácie.
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ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA.
Bez zmeny.

5

ZÁSADY ROZMIESTNENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI V MESTE.
Bez zmeny.

6.

ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA.

6.2.3 DOPRAVA HROMADNÁ - MHD.
Bod č. 1. sa dopĺňa:
Rezervovať územie na vybudovanie zastávkových pruhov a obratísk tam, kde to
situácia vyžaduje, najmä z aspektu plynulosti premávky, rozhľadu a nárastu počtu
obyvateľov.
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ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA.
BOD 7.3 Z HĽADISKA ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU.
Text sa dopĺňa o bod č. 18:

V súčasnosti využiteľnosť jestvujúcich vodných zdrojov ŽSV (využívaná kapacita) a miestnych
zdrojov vody neumožňuje napájanie nových odberných miest. Z týchto dôvodov bude každá nová požiadavka
k napájaniu nových odberných miest posudzovaná na základe aktuálneho prevádzkového stavu t.j.
prevádzkových a kapacitných možností verejného vodovodu mesta Nová Baňa ŽSV. Rozvoj lokalít je
limitovaný súčasnými kapacitami technickej infraštruktúry.

BOD 7.6 . Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY.
Bod č. 4 sa dopĺňa:
V návrhových rozvojových lokalitách riešiť dostatočnú dimenziou vodovodu pre
požiarnu vodu. Pre laznícke osídlenie v prípade chýbajúceho verejného vodovodu
riešiť požiarnu vodu v zmysle platných predpisov. (nezobrazuje sa na výkrese).
BOD 7.7.

Z HĽADISKA OCHRANY PRED POVODŇAMI.

Bod č. 7 sa dopĺňa:
Text bez zmeny (príloha č. 3 v sprievodnej správe)
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ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNOT.
Bod č. 8. sa ruší a nahrádza sa novým znením :
V prípade realizácie zemných prác v riešenom území je z hľadiska ochrany
archeologických nálezov a nálezísk v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. potrebné ku
realizácii každej pripravovanej stavebnej činnosti ako aj rekonštrukcie historických
objektov, ktoré predpokladajú zemné práce na predmetnom území si vyžiadať
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Krajský pamiatkový
úrad Banská Bystrica bude posudzovať každý projekt jednotlivo z hľadiska
prípustnosti prác a nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum.
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ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV,
OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŹIAVANIA
EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE PLOCH ZELENE.
Text sa dopĺňa o nový bod 12 s nasledovným znením:
12. V zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy premietnuť
tieto opatrenia:
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav
- zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály
a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam
- zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach
- zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam
- vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných
hraníc sídla a do priľahlej krajiny

-

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric
zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej
vegetácie
zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti
elektrického vedenia

-

-

-
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Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha
podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním
štruktúry krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov
v extraviláne obcí a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na
urbanizovaných plochách v intraviláne obcí
zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie
a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí

ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŹIVOTNÉ PROSTREDIE.
10.2 VODA.
Text v bode 11. sa dopĺňa:
Nepovoľovať bez hydrogeologického posudku odkanalizovanie splaškových vôd cez
ČOV so vsakovaním do podložia, kde by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu
kvality podzemných vôd: v povodí Starohutského potoka v OP vodných zdrojov (m. č.
Chotár, Stará Huta), v OP vodných zdrojov Hradiská a Bukovina (m. č. Bukovina)
a v povodí VN Tajch (m. č. Štále).
10.3

HLUK.

Text sa dopĺňa o nový bod 2:
2. V blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať
ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách, hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.
11

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA.
Bod č. 3. sa dopĺňa: Navrhované zastavané územie sa rozširuje v rozsahu ZaD č. 1.
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VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĹA
OSOBITNÝCH PREDPISOV.
12.1. OCHRANNÉ PÁSMO KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNOT, OCHRANY
PRÍRODY A VYHRADENÝCH LOŹÍSK.
Bod č. 2. sa dopĺňa:
Ochranné pásmo NKP 10m (podľa zákona č. 104/2014 Z.z.)
Je potrebné rešpektovať bezprostredné okolia nehnuteľnej NKP, v zmysle § 27 ods.
2 pamiatkového zákona 10 m NKP nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú
činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty NKP.

12.2

OCHRANNÉ PÁSMO DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ.

Bod č. 2. sa na konci dopĺňa:
Akákoľvek výstavba v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme
dráhy musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov
železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácie.
Text sa dopĺňa:
• Letecká doprava
Riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov
a leteckých pozemných zariadení.
V zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom SR
nasledujúce stavby:
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1 písmeno a)
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo
umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§
30 ods.1 písm. b)
- zariadenia, ktoré môžu narušiť funkciu leteckých palubných prístrojov
a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov,
vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30
ods.1 písmeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie
alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné
svetelné zdroje (§ 30 ods.1 písmeno d).
12.5

POBREŽNÉ POZEMKY VODNÝCH ZDROJOV.

Bod č. 2. sa na konci dopĺňa:
• v ochrannom pásme vodnéh o toku nie je prípustná orba, stavanie objektov,
zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy, pri ktorej sa ochranné
pásmo rozširuje na 20 m od brehovej čiary. Minimálna šírka ochranného
pásma je stanovená na 4,0 m (6,0 m) od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré
majú šírku medzi brhovými čiarami do 10,0 m (10,0-50,0 m).
• v zmysle Zákona o ochrane pre povodňami č. 7/2010 Z.z. je potrebné
zabezpečiť ochranu inundačných území tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné
nevhodné činnosti.
• je potrebné akceptovať rozsah inundačného územia vodného toku Hron,
pozdĺž rýchlostnej komunikácie I/65 R-1 v katastrálnom území Nová Baňa,
vyčlenený záplavovou čiarou zakreslenou do mapových podkladov
• pri odvádzaní a zneškodňovaní odpadových vôd zohľadňovať požiadavky na
čistenie vôd v zmysle platných predpisov.
12.8 OCHRANNÉ PÁSMO POHREBISKA.
• Text sa mení - 10 m od hranice pozemku jestvujúceho a navrhovaného
cintorína. V OP pohrebiska sa nesmú povoľovať a umiestňovať budovy okrem
budov súvisiacich s pohrebiskom.

12.9

OCHRANNÉ PÁSMO LESA.

Bod č. 1. sa dopĺňa:
Stavebné objekty môžu byť umiestňované v ochrannom pásme lesa na žiadosť
investora len v nevyhnutných prípadoch a na základe stanoviska orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva vydaného v zmysle § 10 ods. 2 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov.
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PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA
A SCEĹOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY.
BEZ ZMENY.

14

URČENIE, NA KTORÉ ČASTI JE POTREBNÉ OBSTARAT A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÉ
PLÁNY ZÓN, RESP. ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY.
Bod č. 2. odstavec 3 sa dopĺňa:

• US4
rekreačné stredisko Tajch (text sa dopĺňa – rozšírenie)
Dopĺňa sa nový bod:
• US7
Záhrb

15

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB.
Bez zmeny.

15.6

STAVBY NA VYUŹITIE HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU
VODNÝCH TOKOV.
Text sa vypúšťa.

16.

SCHÉMA ZAVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB.

Text sa dopĺňa:

Schéma verejnoprospešných stavieb

Schéma verejnoprospešných stavieb

Článok 4
Zrušovacie ustanovenia
Bez zmeny

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach územného plánu
mesta Nová Baňa v znení zmien a doplnkov č. 1 sa Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa mení v súlade
s týmto VZN č................... o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa v znení
Zmeny a doplnky č. 1.
Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2014 zo dňa 22.10.2014 nedotknuté týmto VZN ostávajú
v platnosti bez zmeny.
Dokumentácia Územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 bude po schválení
uložená takto:
1. Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania
2. Mesto Nová Baňa ako stavebný úrad
3. Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky
Toto Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nová Baňa bolo schválené dňa .................
a nadobúda účinnosť dňa ...............................
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 07.02.2022 do 22.02.2022.
VZN schválené uznesením MsZ č. .................. dňa ....................... .
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........................ do ........................ .
VZN nadobúda účinnosť dňa..................

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu :

1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ :

PhDr. Janette Brnáková

Materiál obsahuje :

Návrh na uznesenie
1. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa
Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta

V Novej Bani, dňa 23.2.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa

NÁVRH
zmeny rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022
Rozpočtové opatrenie č. 1 /2022
Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
zvýšením príjmov a výdavkov v sume 112 961,54 €

Príjmová časť rozpočtu :
1. Bežný rozpočet
ekon. Klas.

položka

Schválený rozpočet

Zmena č. 1

292 009 Príjmy z odvodu príjmov

0

Bežné príjmy celkom

po zmene

40 161,54

40 161

40 161,54

40 161

2. Kapitálový rozpočet
ekon. Klas.

položka

Schválený rozpočet

233001 Príjem z predaja vrtu
Kapitálové príjmy celkom

Zmena č. 1

po zmene

63 300

62 800

126 100

63 300

62 800

126 100

3. Príjmové finančné operácie
ekon. Klas.

položka

schválený rozpočet

453 Neminutý dar z roku 2021
Príjmové finančné operácie celkom

Rekapitulácia príjmov :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Spolu

Zmena č. 1
0

40 161,54
62 800,00
10 000,00
112 961,54

po zmene
10 000

10 000

10 000

10 000

Výdavková časť programového rozpočtu :
Program FK

Položka v rozpočte

1.1.

Správa mesta
637005- exekučný poplatok

741 787
0

7 900
7 900

749 687
7 900

Príprava a implementácia
projektov
637005- príprava projektov

10 000
10 000

-9800
-9 800

200
200

559 785

72 600
62 800
9 800

632 385
62 800
9 800

60 000

10 000
10 000

70 000
10 000

0

10 760,54
4 760,54
6 000

10 760,54
4 760,54
6 000

17 501
17 501

1 7501
17 501

4 000
4 000

6 000
4 000

01.1.1.

1.5.

7.

Rozvoj mesta – kap. výdavky
43 - 717 001- dobudovanie vrtu
41- 716 PD Kino

8.1.

08.1.0.

8.10.

08.1.0.

9.3.

09.5.0.

10.3.

Rekreačné a športové služby
642001- Transfery OZ
Mestský kultúrno- športový
a voľnočasový areál Nová Baňa
637 004- všeobecné služby
637005- špeciálne služby

schválený

ZUŠ
635006- havarijný stav kanalizácia
Rodina a deti
642022- príspevok pri narodení

Výdavky spolu

2 000

zmena rozpočtu rozpočet po zmene

112 961,54

Rozpočet mesta po 1. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta
Príjmy
Bežné príjmy
Navrhujeme zapojiť do príjmov sumu 40 161,54 eur a to na položke príjmy z odvodu TS. Je to
nevyčerpaný príspevok TS z roku 2021.
Kapitálové príjmy
1. Príjem z predaja vrtu : Plánovaný príjem z predaja vrtu bol 63 300 € , v skutočnosti bude príjem
z predaja vyšší o 62 800 €
Príjmové finančné operácie
V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie PFO o 10 000 € - ide o
v roku 2021, ktoré mesto dostalo darom.

neminuté finančné prostriedky

Výdavky
1. Správa mesta
Navrhujeme zvýšenie na položke špeciálne služby o 7 900 €, ide o úhradu nákladov v exekučnej veci
v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže s.r.o.
2. Príprava a implementácia projektov
V zmene rozpočtu navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 9 800 eur zo špeciálnych
služieb na projektové dokumentácie .
3. Rozvoj mesta
Navrhujeme :
1. zapojiť do rozpočtu sumu 62 800 eur na dobudovanie vrtu. Výdavky pozostávajú z projekčných
prác, vystrojením vrtu ponorným čerpadlom, pokládku inžinierskych sietí, montážne práce.
Vynaložené výdavky sa mestu vrátia po predaji celého diela.
2. zapojiť do rozpočtu sumu 9 800 eur na PD Kino – projektová dokumentácia na rekonštrukcia
interiéru budovy kina bola vypracovaná v súlade s výzvou č. 1ROPPO7-SC77-2021-75 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a
odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou C0V1D-19 z Integrovaného regionálneho
operačného programu a v súlade s oprávnenými výdavkami predmetnej výzvy. Výdavky vynaložené
na vypracovanie PD sú oprávneným výdavkom a budú mestu refundované.
4. Rekreačné a športové služby
Navrhujeme zvýšenie výdavkov na dotáciách na šport pre OZ o sumu 10 000 eur.
5. Mestský kultúrno- športový a voľnočasový areál Nová Baňa
Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 10 760,54 eur
inžinierskogeologický, hydrogeologický a radónový prieskum

na

služby

:

vypracovanie

6. ZUŠ
Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 17 501 eur na opravu havarijného stavu vnútornej a vonkajšej
kanalizácie v ZUŠ a vybudovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie.
7. Rodina a deti
Navrhujeme zapojenie do výdavkov sumu 4 000 eur na príspevok pre narodené deti .

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu : VZN č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá :
Spracovateľ :

Materiál obsahuje :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
Ing. Jana Brnáková
úsek školstva, finančné oddelenie

Návrh na nariadenie

V Novej Bani, dňa 23. február 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na nariadenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka
školského zariadenia na rok 2022

Dôvodová správa
Schválená novela zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorú schválila Národná rada
SR zákonom č. 271/2021 Z. z. (okrem iných zmien) obsahuje aj zmenu výšky a spôsobu poskytovania
finančních prostriedkov na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a
školských zariadení. Uvedenému typu zriaďovateľov sa od 1. januára 2022 budú poskytovať finančné
prostriedky na mzdy a prevádzku podľa zákona a uzatvorenej zmluvy s mestom Nová Baňa, t.j. nie
podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta, ako tomu bolo doteraz. Z uvedených dôvodov je
predkladaný návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy alebo dieťa
a žiaka školského zariadenia, zriadených mestom Nová Baňa, ktorý upravuje pravidlá a podmienky
poskytovania finančních prostriedkov len pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Nová Baňa.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. ../2022
zo dňa ......2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na
rok 2022

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
Čl. 1
Základné ustanovenia
Týmto VZN mesta Nová Baňa sa v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve určujú podrobnosti financovania originálnych
kompetencií mesta na úseku školstva, výška finančných prostriedkov na kalendárny rok na
mzdy a prevádzku, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie a deň v mesiaci,
v ktorom mesto poskytne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov, podrobnosti financovania, spôsob prideľovania finančných
prostriedkov, lehota na predloženie údajov
(1) Finančné prostriedky pridelené týmto VZN sú účelovo poskytnuté na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Baňa.
Pri ich použití sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
(2) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok sa prideľujú:
(a) na žiaka základnej umeleckej školy do 25 rokov veku – podľa stavu k 15. 9.
predchádzajúceho kalendárneho roka.
(b) na dieťa materskej školy, podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho
roka.
(c) na dieťa centra voľného času od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová
Baňa podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom pre
určenie veku dieťaťa je rozhodujúci dátum k 1.1. roka, v ktorom sa zisťovanie
uskutočňuje. Mesto pri určení počtu detí vychádza z predložených podkladov
centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré obsahujú meno a priezvisko,
trvalé bydlisko dieťaťa, dátum narodenia a krúžky, ktoré dieťa navštevuje.
(d) na školský klub detí podľa počtu žiakov v ŠKD z nultého až piateho ročníka
základnej školy podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

(e) na zariadenie školského stravovania podľa počtu potenciálnych stravníkov– t.j.
podľa počtu žiakov školy k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3) Výška finančných prostriedkov na 1 žiaka sa určuje na 2 desatinné miesta, konečná
suma finančných prostriedkov pre jednotlivé zariadenia na kalendárny rok podľa počtu
žiakov sa matematicky zaokrúhli na celé eurá.
(4) Údaje potrebné na pridelenie finančných prostriedkov na kalendárny rok v zmysle
tohto VZN predložia školy každoročne v termíne do 15.10. predchádzajúceho roka.
Čl. 3
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Nová Baňa, určenie príjemcu finančných prostriedkov a vymedzenia dňa
v mesiaci, do ktorého poskytne mesto Nová Baňa finančné prostriedky
(1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa na príslušný kalendárny rok je
stanovená prílohou k tomuto VZN.
(2) Výška finančných prostriedkov sa prílohou podľa Čl. 3 bodu (1) stanovuje pre
nasledovné školy a školské organizácie so sídlom na území mesta Nová Baňa:
Školy a školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to:
a)
b)
c)
d)
e)

Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa
Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, osobitne pre
potenciálnych stravníkov ZŠ J. Zemana a osobitne pre potenciálnych stravníkov ZŠ
sv. Alžbety
f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

(3) Príjemcom finančných prostriedkov podľa Čl. 3 ods. (2) sú:
a) Za školy a školské organizácie uvedené v Čl. 3 ods. (2) písm. a),b),f) – uvedené školy
a školské organizácie.
b) Za školské zariadenia uvedené v Čl. 3 ods. (2) písm. c),d),e) Základná škola Jána
Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, vzhľadom k tomu, že uvedené školské
zariadenia sú bez právnej subjektivity a sú súčasťou Základnej školy Jána Zemana.
(4) Mesto poskytne príjemcom finančné prostriedky mesačne vo výške stanovenej na
jednotlivé mesiace, a to do 20-teho v konkrétnom mesiaci, pri prostriedkoch
vyčlenených na konkrétny účel do 21 dní od predloženia žiadostí jednotlivých
príjemcov.

Čl. 4
Spoločné ustanovenia
Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia sa uskutoční zmenou
VZN.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 8.2.2022 do 22.2.2022.
VZN schválené uznesením MsZ č. ......... dňa ...................... .
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ................ do ........................ .
VZN nadobúda účinnosť dňa ....................... .
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo…….. /……. zo dňa …………

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 08.02.2022 do 22.02.2022. Pripomienky k návrhu
VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 17.02.2022 písomne, elektronicky alebo
ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky na email: brnakova.jana@novabana.sk

P R Í L O H A č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. …./2022
zo dňa .........2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na
rok 2022

Čl. 1
Predmet prílohy
Touto prílohou je stanovená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Nová Baňa na kalendárny rok 2022 v zmysle Čl. 3 Všeobecne záväzného
nariadenia č. ...../2022.
Čl. 2
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok
2022
(1) Mesto Nová Baňa určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:
Škola, školské zariadenie

Finančné prostriedky na žiaka v eur

a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa

1 128,51 eur

b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

108,57 eur

c) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

592,20 eur

d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

108,57 eur

e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa
- potenciálni stravníci ZŠ Jána Zemana
- potenciálni stravníci ZŠ sv. Alžbety

177,66 eur
177,66 eur

f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

2 842,56 eur

V Novej Bani dňa 23.2.2022
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu : Náklad Mesta Nová Baňa na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom sp. zn. 9Cb/32/2013
(mesto c/a Trading universal services, s.r.o.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ :

Mgr. Eva Rupcová

Materiál obsahuje :

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 23.2.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

Schvaľuje
Vzniknutý náklad Mestu Nová Baňa na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom sp. zn. 9Cb/32/2013
vo výške 56.078,55 € (mesto c/a Trading universal services, s.r.o.) a týmto považuje konanie v tejto
časti za uzavreté.

Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa od začiatku rozporovalo nárok spoločnosti Trading universal services,
s.r.o., (ďalej len „TUS“) na akúkoľvek zodpovednosť za vzniknutú škodu v súvislosti s vybudovaním
kanalizačného zberača na ul. Kamenárska v Novej Bani. V roku 2013 došlo k vzniku sporu medzi
Mestom Nová Baňa ako žalovaným a spoločnosťou TUS ako žalobcom (konanie vedené na Okresnom
súde Žiar nad Hronom, pod sp. zn. 9Cb/32/2013).
Napriek argumentom Mesta Okresný súd Žiar nad Hronom vydal medzitymný rozsudok,
ktorým právoplatne určil, že Mesto Nová Baňa je zodpovedné za vzniknutú škodu.
V zmysle uvedeného Mesto Nová Baňa zvolilo stratégiu a argumentáciu smerujúcu
k minimalizácii výšky škody, na ktorú si TUS uplatňuje svoj nárok.
Uznesenie MsZ č. 154/2021 (schválenie rozpočtu mesta na r. 2022) schválilo prostriedky na úhradu
časti uvedeného záväzku.
Dňa 12.1.2022 bola uhradená čiastka 56.078,55 €, čím bol rozsudok OS Žiar nad Hronom
v právoplatnej časti splnený a toto konanie sa považuje sa za ukončené.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu :
Úhrada pohľadávok na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému: Trading
universal services, s.r.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ :

Mária Bakošová

Materiál obsahuje :

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 23.2.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
Berie na vedomie
Úhradu pohľadávok na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom č.9Cb/32/2013 a exekučného príkazu
vo veci proti povinnému: Trading universal services, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava 1,
IČO:35730170 vo výške 56.078,55 Eur.

Dôvodová správa
Mestu Nová Baňa ako dlžníkovi bol dňa 5.1.2022 doručený exekučný príkaz číslo 361EX/17-138 od
Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor, na úhradu inej peňažnej pohľadávky vo veciach vedených proti
povinnému : Trading universal Services, spol. s. r.o. Predmetný nárok povinného je uplatňovaný
žalobou na Okresnom súde Žiar nad Hronom, kde je konanie vedené pod spisovou zn. 9Cb/32/2013,
podľa ktorého je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi sumu 56.078,55 € .

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa dňa 15.12.2021 schválilo prostriedky na úhradu časti
uvedeného záväzku.
Na základe uvedených skutočností a oznámenia aktuálnej výšky jednotlivých exekučných príkazov od
Mgr. Petra Krušinu, súdneho exekútora, boli pohľadávky dňa 12.1.2022 uhradené vo výške 56.078,55
€ nasledovne:
- EX 662/2017 - VS: 6622017; suma k úhrade: 1.771,78 €
- EX 679/2017 - VS: 6792017; suma k úhrade: 29.172,23 €
- EX 44/2018 - VS: 442018; suma k úhrade: 15.001,16 €
- EX 106/2018 - VS: 1062018; suma k úhrade: 2.879,98 €
- EX 120/2018 - VS: 1202018; suma k úhrade: 2.619,57 €
- EX 196/2018 - VS: 1962018; suma k úhrade: 436,39 €
- EX 248/2018 - VS: 2482018; suma k úhrade: 1.014,83 €
- EX 68/2019 - VS: 682019; suma k úhrade: 2.545,13 €
- EX 145/2019 - VS: 1452019; suma k úhrade: 637,48 €
Úhradou pohľadávky predídeme ďalším možným žalobám zo strany jednotlivých oprávnených
v exekučných konaniach.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu : Úhrada v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o (veriteľ spoločnosti
Trading universal services, s.r.o.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ :

Mgr. Eva Rupcová

Materiál obsahuje :

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 23.2.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
Berie na vedomie
Úhradu nákladov v exekučnej veci v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o (veriteľ
Trading universal services s. r.o.), vo výške 7 887,90 Eur.

Dôvodová správa
Na základe vyjadrenia advokátskej kancelárie Soukeník- Štrpka, s.r.o., ktorá nás v predmetnom spore
zastupuje uvádzame nasledovné:
Dňa 20.4.2021 súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec zverejnil v obchodnom vestníku
upovedomenie o zastavení exekúcie jedného z veriteľov spoločnosti Trading universal service, s.r.o.,
dôsledkom čoho by uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie
v Obchodnom vestníku mala byť spoločnosť TUS zrušená bez toho , aby sa vyžadovala likvidácia.
Šesť mesačná lehota uplynula 20.10.2021. Spoločnosť TUS pristúpila k uzatvoreniu zmluvy
o postúpení pohľadávky voči Mestu Nová Baňa na tretiu osobu – spoločnosť RESTAX s.r.o., čím
predišla riziku zániku nároku voči Mestu Nová Baňa.
Dňa 18.10. bola spoločnosťou OSMONT elektromontáže, s.r.o. / veriteľ Trading universal service,
s.r.o./ súdu doručená poddlžnícka žaloba, na základe ktorej sa domáha voči Mestu Nová Baňa
zaplatenia sumy 28.859,54 Eur a náhrady trov konania o čom nás spoločnosť OSMONT
neinformovala. Voči vydanému Platobnému rozkazu neexistovali oprávnené námietky, ktoré by bolo
možné úspešne uplatniť na súde, nakoľko existencia nároku nebola sporná (tento bol daný Rozsudkom
TUS) a oprávnenie na podanie poddlžníckej žaloby bolo rovnako dané § 109 Exekučného poriadku.
Prostredníctvom AKSŠ bol všetkým veriteľom spoločnosti TUS zaslaný list, v ktorom mesto
nespochybnilo povinnosť úhrady sumy v časti právoplatného rozhodnutia súdu. Zároveň mesto
požiadalo veriteľov o trpezlivosť , vzhľadom na výšku sumy a potrebu zachovania administratívneho
postupu (schválenie finančných prostriedkov MsZ).
Ostatní veritelia, okrem spoločnosti OSMONT elektromontáže s.r.o., akceptovali bez námietok
informáciu o plnení mesta v 1/2022. Podaním Platobného rozkazu zo strany spoločnosti OSMONT
elektromontáže s. r. o. došlo k navýšeniu nákladov Mesta Nová Baňa o trovy konania (t.j. trovy
právneho zastúpenia vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a súdny poplatok). Mesto Nová
Baňa sa následne pokúsilo o mimosúdne rokovanie so spoločnosťou OSMONT elektromontáže, s. r. o.
Napriek uvedenému postupu a žiadosti Mesta Nová Baňa, spoločnosť OSMONT elektromontáže, s. r.
o., niekoľko dní po nadobudnutí právoplatnosti Platobného rozkazu podala návrh na začatie exekúcie
vo veci.
K dobrovoľnej úhrade dlžnej sumy došlo 12.1.2021, čím vznikla Mestu Nová Baňa povinnosť úhrady
trov exekučného konania 3 933,60 Eur a 36 Eur. AKSŠ na podnet mesta podala podnet na príslušné
orgány exekútorskej komory vo vzťahu k trovám exekúcie, ktoré si uplatnila exekútorka (z dôvodu
nesúhlasu s výškou uplatnených exekučných nákladov). Po doručení odpovede zo strany exekútorskej
komory, Mesto Nová Baňa zváži ďalší postup: výzva na vrátenie exekučných nákladov, prípadne
žaloba o vrátenie bezdôvodného obohatenia.
Uvedená suma pozostáva:
-

Trovy súdneho konania oprávneného: 3 331,94 Eur
Trovy právneho zastúpenia v exekúcii: 569,86 Eur
Súdny poplatok za vydanie poverenia: 16,50 Eur
Odmena súdneho exekútora vrátane DPH: 3 933,60 Eur
Hotové výdavky vrátane DPH: 36,00 Eur

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:
Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 v oblasti kultúry
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. Juraj Kološta, poslanec MsZ, predseda komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu

Spracovateľ:

Dagmar Lachká, zapisovateľka Komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu

Materiál obsahuje:
1) Návrh na uznesenie
2) Dôvodovú správu
3) Uznesenie č. 1/2022 Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
zo dňa 19.01.2022: Odporučenie komisie na pridelenie dotácií pre jednotlivých žiadateľov
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2022 pre oblasť kultúry
ako celku spolu vo výške 10 000 EUR.
V Novej Bani, dňa 23.02.2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre OZ TAJCH vo výške 2 700 EUR na úhradu časti výdavkov spojených s organizáciou podujatí,
konkrétne na ozvučenie, hudobné kapely, detské programy a stage.
Dôvodová správa
OZ TAJCH požiadalo v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 5 500 EUR. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2 700 EUR na úhradu časti výdavkov spojených s
organizáciou podujatí, konkrétne na ozvučenie, hudobné kapely, detské programy a stage.
Dotácia bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 30.11.2022.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

Uznesenie č. 1/2022:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa odporúča
prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 10 000 EUR
podľa navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 1:
Tabuľka č. 1: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti kultúry
Žiadaná
Odporučená
P.č.
Žiadateľ
Účel
suma
suma
Na čiastočnú úhradu výdavkov akcie
SRRZ-RZ pri
„Prezentujeme sa na verejnosti“, konkrétne na
Gymnáziu
1.
1 300 EUR
200 EUR spracovanie reprezentačných materiálov o
Františka
škole, ktoré budú použité na kampaňovú
Štantnera
reklamu cez sociálne médiá.
Združenie na
rozvoj a
Na úhradu výdavkov spojených s prezentáciou
podporu
2.
1 000 EUR
200 EUR školy a mesta, konkrétne na propagačné
novobanskej
materiály.
združenej
strednej školy
Na úhradu autobusovej prepravy členov
Cantus Monte
3.
1 500 EUR
500 EUR Cantus Monte Regis súvisiacu s činnosťou
Regis
zboru.
Na
úhradu
výdavkov
spojených
s
organizovaním kurzov a prednášok určených
pre deti ZŠ, pre rodičov s deťmi, širokú
verejnosť, v prípade záujmu aj pre kluby
dôchodcov
/napr.
výroba
voskových
4. majú s.r.o.
500 EUR
300 EUR obrúskov, mydiel, šitie vrecúšok a pod.,
prednášky na témy udržateľnosti životného
prostredia.../ a organizovanie SWAPOV
/oblečenie, hračky, školské pomôcky a pod./.
Konkrétne
na
materiálno-technické
zabezpečenie a nájom priestorov.
Na úhradu časti výdavkov spojených
s organizáciou podujatia „6. Novobanský zraz
veteránov“, konkrétne na občerstvenie a
VETERÁN
5. CLUB NOVÁ
1 500 EUR
800 EUR stravu, trofeje pre víťazov súťaží pre deti a
dospelých, na propagačný materiál a úhradu
BAŇA
výdavkov spojených so zabezpečením
kultúrneho programu.
Na úhradu výdavkov spojených s nákupom
Spoločenstvo
ovocných stromov, humusu a ochrany kmeňov
rodičov pri
6.
300 EUR
100 EUR v rámci revitalizácie a výsadby ovocného
Základnej škole
školského sadu zničeného na jeseň 2021
sv. Alžbety
diviačou zverou.

P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

Odporučená
suma

7.

Občianske
združenie pri
CVČ CENTRÁČIK

1 400 EUR

900 EUR

8.

Novobanský
banícky spolok

2 200 EUR

500 EUR

9.

OZ – Slniečko
pre pomoc
ľuďom
s viacnásobným
postihnutím

830 EUR

600 EUR

10. Háj

1 500 EUR

1 000 EUR

11. OZ TAJCH

5 500 EUR

2 700 EUR

1 000 EUR

700 EUR

5 000 EUR

1 500 EUR

12.

SRRZ – RZ pri
Materskej škole

Občianske
13. združenie
„Nová Baňa“
SPOLU ZA
KULTÚRU:

23 530 EUR 10 000 EUR

Účel
Na úhradu výdavkov spojených so
zabezpečením stravy a občerstvenia, vrátane
výdavkov
na
nealkoholické
nápoje,
spotrebného materiálu, medailí, cien,
diplomov a tričiek pre deti a organizačný tím
na podujatí „Malý záchranár“ a úhradu
autobusovej prepravy na „Výlety za
históriou“.
Na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou,
tlačou
a
zakúpením
propagačných
materiálov, vyhotovených pri príležitosti
slávnosti pripomenutia si 200-stého výročia
postavenia Baníckej kaplnky na počesť sv.
Anny na "Starom Handli", konkrétne výroba
a tlač skladačky, tematických magnetiek/.
Na úhradu výdavkov spojených s podujatím
"Náš deň pre Vás", konkrétne na nákup
materiálu a pomôcok na remeselné a ručné
práce, na zabezpečenie občerstvenia pre
účastníkov. Ďalej na úhradu výdavkov
spojených s organizáciou Metodického dňa
ľudovej tvorivosti a remesiel v Drotárskom
múzeu Jozefa Holánika Bakeľa - Dlhé Pole a
Budatínsky hrad, konkrétne na autobusovú
prepravu a na úhradu výdavkov spojených s
vyhotovením propagačných materiálov k
obom podujatiam.
Na úhradu výdavkov spojených s
vyhotovením nového hudobno-tanečnospeváckeho diela.
Na úhradu časti výdavkov spojených s
organizáciou
podujatí,
konkrétne
na
ozvučenie, hudobné kapely, detské programy
a stage.
Na úhradu výdavkov spojených s podujatím
„Deň materských škôl“, konkrétne na
vystúpenie pre deti hudobno-edukačného
charakteru a s celoslovenskou výtvarnou
súťažou pre deti predškolského veku
„Obrázok pre Darinku“, konkrétne na ceny
pre víťazov.
Na úhradu výdavkov spojených s
digitalizáciou publikácie „Bedeker Nová
Baňa o okolie“.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:
Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 v oblasti športu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. Juraj Kološta, poslanec MsZ, predseda komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu

Spracovateľ:

Dagmar Lachká, zapisovateľka Komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu

Materiál obsahuje:
1) 6 návrhov na uznesenie
2) 6 dôvodových správ
3) Uznesenie č. 2/2022 Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
zo dňa 19.01.2022: Odporučenie komisie na pridelenie dotácii pre jednotlivých žiadateľov
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa pre rok 2022 v oblasti športu
ako celku spolu vo výške 60 000 EUR.
V Novej Bani, dňa 23.02.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA vo výške 4 000 EUR na úhradu
licenčných poplatkov SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, výdavkov na propagačný
materiál /kalendáre a pod./, výdavky spojené so sústredením, nákupom látok, materiálu na
zdobenie, reproduktorov, trofejí, na zákazkové šitie a tanečné topánky.
Dôvodová správa
TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA požiadal v súlade so znením VZN č.
8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022
vo výške 5 000 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa
19.01.2022 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 4 000 EUR na úhradu
licenčných poplatkov SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, výdavkov na propagačný
materiál /kalendáre a pod./, výdavky spojené so sústredením, nákupom látok, materiálu na
zdobenie, reproduktorov, trofejí, na zákazkové šitie a tanečné topánky.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 30.11.2022.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

2. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre Tenisový klub Tajch vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou
tenisových turnajov a účasťou na súťažiach, na materiálno-technické zabezpečenie, športové
pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných odmien a medailí, štartovné na oficiálne
turnaje STZ (deti, mládež a juniori), kolektívnu registráciu klubu, mládeže a juniorov, odmeny
licencovaným trénerom mládeže, prenájom telocvične/tenisovej haly počas zimy.
Dôvodová správa
Tenisový klub Tajch požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 o výške 5 600 EUR. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou
tenisových turnajov a účasťou na súťažiach, na materiálno-technické zabezpečenie, športové
pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných odmien a medailí, štartovné na oficiálne
turnaje STZ (deti, mládež a juniori), kolektívnu registráciu klubu, mládeže a juniorov, odmeny
licencovaným trénerom mládeže, prenájom telocvične/tenisovej haly počas zimy.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 30.11.2022.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.
3. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre ŠK Karate Nová Baňa vo výške 5 500 EUR na úhradu štartovných, cestovných a ubytovacích
výdavkov, výdavkov na sústredenie, na odmeny licencovaným trénerom mládeže a materiálnotechnické zabezpečenie.
Dôvodová správa
ŠK Karate Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 10 500 EUR. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 5 500 EUR na úhradu štartovných, cestovných a
ubytovacích výdavkov, výdavkov na sústredenie, na odmeny licencovaným trénerom mládeže a
materiálno-technické zabezpečenie.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 30.11.2022.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

4. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre SKI TEAM Nová Baňa vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s organizáciou
pretekov, so zabezpečením tréningových jednotiek, lyžiarskych pretekov a s účasťou na pretekoch,
konkrétne na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, ubytovanie, doplnenie športových pomôcok,
prenájmy športovísk, vecné ceny a medaily, ďalej na úhradu výdavkov súvisiacich so sústredením.
Dôvodová správa
SKI TEAM Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 5 000 EUR. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s organizáciou
pretekov, so zabezpečením tréningových jednotiek, lyžiarskych pretekov a s účasťou na pretekoch,
konkrétne na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, ubytovanie, doplnenie športových pomôcok,
prenájmy športovísk, vecné ceny a medaily, ďalej na úhradu výdavkov súvisiacich so sústredením.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 30.11.2022.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.
5. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre TajchŠport vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s organizáciou triatlonových
pretekov „TriTajchlon“, konkrétne na úhradu administratívnych poplatkov spojených so zvláštnym
užívaním komunikácií, nákupom šiltoviek pre účastníkov, na čiastočnú úhradu časomiery,
záchrannej a vodnej záchrannej služby a na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením trofejí a
prenájmom oplôtkov.
Dôvodová správa
TajchŠport požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 4 400 EUR. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s organizáciou
triatlonových pretekov „TriTajchlon“, konkrétne na úhradu administratívnych poplatkov spojených
so zvláštnym užívaním komunikácií, nákupom šiltoviek pre účastníkov, na čiastočnú úhradu
časomiery, záchrannej a vodnej záchrannej služby a na úhradu výdavkov spojených so
zabezpečením trofejí a prenájmom oplôtkov.
Dotácia im bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 31.10.2022.

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.
6. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 35 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s
výchovou mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným trénerom mládeže, materiálno-technické a
športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre mládežnícke družstvá v rámci zápasov,
prenájmy športovísk, zdravotnú službu počas zápasov, úhradu výdavkov súvisiacich s
organizovanými sústredeniami. úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ faktúr
(konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží. Členské poplatky a
disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.
Dôvodová správa
Mestský futbalový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 50.000 EUR.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť
prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 35 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s
výchovou mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným trénerom mládeže, materiálno-technické a
športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre mládežnícke družstvá v rámci zápasov,
prenájmy športovísk, zdravotnú službu počas zápasov, úhradu výdavkov súvisiacich s
organizovanými sústredeniami. úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ faktúr
(konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží. Členské poplatky a
disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.
Dotácia bude poskytnutá
a do 30.11.2022.

v dvoch

splátkach

s termínmi

zúčtovania

do

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

30.06.2022

Uznesenie č. 2/2022:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa odporúča
prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 60 000 EUR
podľa navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 2:
Tabuľka č. 2: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti športu
Žiadaná
Odporučená
P.č.
Žiadateľ
Účel
suma
suma
Na úhradu výdavkov spojených s nákupom
trofejí pre víťazov 1., 2., 3. a 4. Mestskej
Športový klub
1.
350 EUR
250 EUR
tenisovej ligy a nákupom športového
POOLO
materiálu.
Na úhradu licenčných poplatkov SZTŠ,
odmien licencovaným trénerom mládeže,
Tanečnovýdavkov na propagačný materiál /kalendáre a
5 000 EUR
4 000 EUR
športový klub
2.
pod./, výdavky spojené so
sústredením,
TIFFANY
nákupom látok, materiálu na zdobenie,
Nová Baňa
reproduktorov, trofejí, na zákazkové šitie a
tanečné topánky.
Na
úhradu
výdavkov
súvisiacich
s organizáciou tenisových turnajov a účasťou
na súťažiach, na materiálno-technické
zabezpečenie,
športové
pomôcky,
zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných
Tenisový klub
3.
5 600 EUR
4 000 EUR odmien a medailí, štartovné na oficiálne
Tajch
turnaje STZ (deti, mládež a juniori),
kolektívnu registráciu klubu, mládeže a
juniorov, odmeny licencovaným trénerom
mládeže, prenájom telocvične/tenisovej haly
počas zimy.
Na úhradu štartovných, cestovných a
ubytovacích
výdavkov,
výdavkov
na
ŠK KARATE
4.
10 500 EUR 5 500 EUR sústredenie, na odmeny licencovaným
Nová Baňa
trénerom mládeže a materiálno-technické
zabezpečenie.
Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou
pretekov, so zabezpečením tréningových
jednotiek, lyžiarskych pretekov a s účasťou na
pretekoch, konkrétne na autobusovú prepravu,
SKI TEAM
5.
5 000 EUR
4 000 EUR
skipasy, štartovné, ubytovanie, doplnenie
Nová Baňa
športových pomôcok, prenájmy športovísk,
vecné ceny a medaily, ďalej na úhradu
výdavkov súvisiacich so sústredením.
Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou
triatlonových
pretekov
„TriTajchlon“,
konkrétne na úhradu administratívnych
poplatkov spojených so zvláštnym užívaním
6. TajchŠport
4 400 EUR
4 000 EUR komunikácií,
nákupom
šiltoviek
pre
účastníkov, na čiastočnú úhradu časomiery,
záchrannej a vodnej záchrannej služby a na
úhradu výdavkov spojených so zabezpečením
trofejí a prenájmom oplôtkov.

P.č.

Žiadateľ

7.

TJ Slovan
Nová Baňa

8.

Miroslav
Šipikal–
MIŠImoto

9.

Stolnotenisový
klub Nová
Baňa

Lucia Ivínová
- Jazdecká
10.
škola BERI,
s.r.o.

Združenie
športových
11.
rybárov Nová
Baňa
Novobanské
12. ľadové
medvede

Žiadaná
suma

Odporučená
suma

751 EUR

550 EUR

2 000 EUR

500 EUR

2 500 EUR

1 000 EUR

2 700 EUR

500 EUR

1 000 EUR

450 EUR

250 EUR

250 EUR

Mestský
13. futbalový klub 50 000 EUR
Nová Baňa

35 000 EUR

SPOLU ZA
ŠPORT:

60 000 EUR

90 051 EUR

Účel
Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených
s účasťou v súťažiach (cestovné, vklady do
súťaží) a nákup športového vybavenia.
Na úhradu výdavkov spojených s účasťou
motocyklového jazdca Adama Šipikala na
súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné
diely, PHM do motocykla a výstroj.
Na úhradu výdavkov spojených s účasťou na
turnajoch a dlhodobých súťažiach družstiev a
jednotlivcov, konkrétne na úhradu štartovných
poplatkov a cestovného, na nákup športového
materiálu a čiastočnú úhradu energií
v stolnotenisovej hale.
Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou
pretekov a skúšok základného výcviku,
konkrétne na zabezpečenie cien pre
súťažiacich, na úhradu výdavkov spojených s
organizáciou sústredenia, nákupom klubových
reprezentačných odevov s označením mesta
Nová Baňa, na úhradu štartovných poplatkov
na súťažiach a na úhradu odmien externého
trénera mládeže.
Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou
pretekov „Memoriál Rudolfa Lisičana a
Imricha Michalovského 2022“, konkrétne na
materiálno-technické zabezpečenie a ceny pre
víťazov.
Na úhrada výdavkov spojených s organizáciou
podujatia „Mikulášske plávanie na Tajchu“,
konkrétne na vecné ceny pre účastníkov a
občerstvenie.
Na úhradu výdavkov spojených s výchovou
mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným
trénerom mládeže, materiálno-technické a
športové vybavenie, autobusovú prepravu a
stravu pre mládežnícke družstvá v rámci
zápasov, prenájmy športovísk, zdravotnú
službu počas zápasov, úhradu výdavkov
súvisiacich s organizovanými sústredeniami.
úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady
SFZ faktúr (konkrétne úhrada delegovaných
osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží.
Členské poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ
faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Plán súvislého asfaltovania v rokoch 2023 - 2024

Predkladá:

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.,
poslankyňa MsZ, predsedníčka Komisie dopravy

Spracovateľ:

Ing. Veronika Búryová,
Zapisovateľka Komisie dopravy

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 23.februára 2022

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zoznam ciest na súvislé asfaltovanie najkritickejších úsekov v rokoch:
a) 2023- Brezová, Bukovina, Poliačikova (rozšírenie), Sedlová cesta, Viničná cesta
(od odbočky z Bôriny cca 600 m smerom doľava)
b) 2024- Cintorínska, Laznícka, Prírodná, Vršky, Bôrina.

Dôvodová správa
Komisia dopravy na svojich zasadnutiach v rokoch 2019 – 2022 na základe podkladov
od riaditeľa Technických služieb Nová Baňa a návrhov poslancov prerokovávala zoznam
ciest na súvislé asfaltovanie.
S prihliadnutím na tieto kritériá:
- premávka SAD;
- intenzita dopravy;
- hustota zastavania;
- plán ďalšej výstavby;
- návrh správcu miestnych komunikácii;
- súčasný stav komunikácie;
komisia dopravy na svojom zasadnutí dňa 10.01.2022 pripravila zoznam ciest na súvislé
asfaltovanie najkritickejších úsekov podľa uvedeného návrhu. Tento zoznam slúži ako
podklad pre lepšiu orientáciu členov komisie dopravy, poslancov mestského zastupiteľstva,
správcu miestnych komunikácií a zamestnancov mestského úradu.
Realizácia súvislého asfaltovania podľa tohto plánu závisí od vyčlenenia finančných
prostriedkov v rozpočte mesta Nová Baňa pre daný rok.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:

Úplné znenie stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 27.02.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
úplné znenie stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o

Dôvodová správa
Účelom je zosúladenie Stanov spoločnosti s aktuálnym znením zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov
a zakladateľskej listiny.

Úplné znenie
Stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o. zo dňa 27.02.2019

vypracované podľa § 110 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Článok 1
Založenie spoločnosti
1.

Obchodná spoločnosť Mestské lesy spol. s r. o. (ďalej len „spoločnosť“), bola založená
Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o. zo dňa 17.03.1993 vo
forme Notárskej zápisnice N 33/93-Kp, Nz 20/93-Kp, ktorá v Článku 22 ods. 2 posledného
Úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 11.02.2022 zakotvuje, že spoločnosť Mestské

2.
3.
4.

lesy spol. s r. o.
vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti
a podrobnejšie niektoré ďalšie záležitosti obsiahnuté v zakladateľskej listine.
Spoločnosť bola založená hlavne za účelom obhospodarovania a spravovania lesov vo
vlastníctve jediného spoločníka, ako aj lesov vo vlastníctve iných vlastníkov.
Jediný spoločník vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť spoločnosti, reguluje jej
činnosť všeobecne záväznými nariadeniami mesta, zásadami hospodárenia s majetkom
mesta a pokynmi jediného spoločníka.
Jediný spoločník môže obmedziť činnosti spoločnosti jedine za podmienok schváleným
mestským zastupiteľstvom a súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
Článok 2
Obchodné meno, sídlo spoločnosti,
čas trvania spoločnosti a účel založenia spoločnosti

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Spoločnosť bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom: Mestské lesy
spol. s r. o. .
Sídlom spoločnosti je: Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, SR.
Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. Prvý obchodný rok spoločnosti sa začne dňom
registrácie spoločnosti v príslušnom obchodnom registri a končí posledným dňom
kalendárneho roka, v ktorom bola spoločnosť zaregistrovaná. Ďalšie obchodné roky sú
zhodné s kalendárnymi rokmi.
Spoločnosť sa zakladá hlavne za účelom obhospodarovania a spravovania lesov vo vlastníctve
jediného spoločníka, ako aj lesov vo vlastníctve iných vlastníkov.
Jediný spoločník vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť spoločnosti, reguluje jej
činnosť všeobecne záväznými nariadeniami mesta, zásadami hospodárenia s majetkom
mesta a pokynmi jediného spoločníka.
Jediný spoločník môže obmedziť činnosti spoločnosti jedine za podmienok schváleným
mestským zastupiteľstvom a súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
Článok 3
Predmet podnikania
Predmetom podnikania spoločnosti je:
• Sprostredkovanie obchodu.
• Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok.
• Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
• Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.
• Piliarske práce.
• Lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania
alebo ďalšieho predaja.

Článok 4
Základné imanie a vklad spoločníka
1.
2.
3.

Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie peňažného a nepeňažného vkladu
jediného spoločníka spoločnosti.
Hodnota
základného
imania
spoločnosti
je
16.597
EUR,
slovom:
šestnásťtisícpäťstodeväťdesiatsedem euro.
Vklad jediného spoločníka predstavuje súhrn peňažných prostriedkov (ďalej len „peňažný
vklad“), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania
spoločnosti.
Článok 5
Práva spoločníka
Spoločník má tieto základné práva:
PRÁVO NA PODIEL NA ZISKU:

1.
2.

Jediný spoločník má nárok na podiel zo zisku vo výške 100 %.
Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku alebo rozdeliť iné vlastné zdroje len pri splnení
podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka, a ak tým s prihliadnutím na
všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok. Na tvorbu kapitálového fondu príspevkami
spoločníkov a ich použitie na rozdelenie medzi spoločníkov platí § 217a Obchodného
zákonníka rovnako. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a
preddavky na podiely na zisku alebo rozdeliť iné vlastné zdroje.
Spoločnosť nesmie vrátiť jedinému spoločníkovi jeho vklad. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú
platby jedinému spoločníkovi poskytnuté pri znížení základného imania a platby
poskytnuté spoločníkovi pri použití kapitálového fondu z príspevkov (§ 217a Obchodného
zákonníka).
Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami je jediný spoločník povinný
spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili
súhlas s touto výplatou.
Podľa § 67 ods. 3 Obchodného zákonníka možno podiel na zisku spoločnosti určiť až po
doplnení rezervného fondu v súlade s touto zakladateľskou listinou.

3.

4.
5.

PRÁVO NA VYROVNACÍ PODIEL:
1.
2.
3.
4.

5.

Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo
na vyplatenie podielu (ďalej len „vyrovnací podiel“). Jediný spoločník má nárok na vyrovnací
podiel vo výške 100 %.
Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za
účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v
spoločnosti, ak táto zakladateľská listina neurčuje niečo iné.
Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo zakladateľská listina
alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu.
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od
schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce
účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti, alebo ak takáto
riadna individuálna účtovná závierka schválená nebola, uplynutím troch mesiacov odo dňa,
keď mala byť schválená.
Ak je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, má spoločník právo na podiel na
majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (podiel na likvidačnom zostatku). Tento

podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých
spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.
PRÁVO PODIEĽAŤ SA SPOSOBMI USTANOVENÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI A TOUTO
ZAKLADATEĽSKOU LISTINOU NA RIADENÍ A KONTROLE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI:
1.
2.

Jediný spoločník vykonáva svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej
činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zakladateľskej
listine, prípadne v stanovách.
Jediný spoločník je oprávnený najmä:
a) požadovať od konateľov spoločnosti informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať
do dokladov spoločnosti;
b) v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má
spoločnosť voči konateľovi, alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti
spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie
plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom; to neplatí, ak spoločnosť už
tieto nároky uplatňuje. Spoločník, ktorý uplatní v mene spoločnosti nároky podľa
tohoto odseku, je povinný znášať trovy súdneho konania. Ak je spoločnosti priznaná
náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný
uhradiť ju spoločníkovi, ktorý uplatňoval nároky za spoločnosť.
c) osobne sa presviedčať o vedení spoločnosti;
d) oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia spoločnosti;
e) osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva sa
zúčastňovať na valnom zhromaždení spoločnosti; splnomocnencom nesmie byť konateľ
alebo člen dozornej rady spoločnosti.
Článok 6
Povinnosti spoločníka
Jediný spoločník má tieto základné povinnosti:
a) povinnosť splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej
v tejto zakladateľskej listine, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti
alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Tejto
povinnosti nemožno spoločníka zbaviť. Konateľ oznámi registrovému súdu bez
zbytočného odkladu splatenie celého vkladu každého spoločníka.
b) povinnosť platiť úrok z omeškania vo výške 20 % z nesplatenej hodnoty peňažného
vkladu, ak nesplatil peňažný vklad v lehote podľa písm. a) tohto bodu;
c) zúčastňovať sa na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo zastúpení
splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva; splnomocnencom nesmie byť
konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti;
d) zdržať sa akéhokoľvek konania znevažujúceho alebo sťažujúceho efektívnu hospodársku
činnosť spoločnosti alebo konania spôsobilého poškodiť alebo ohroziť dobré meno
spoločnosti;
e) zachovávať o veciach spoločnosti mlčanlivosť a zachovávať obchodné tajomstvo, pričom
táto povinnosť trvá aj po zániku účasti spoločníka v spoločnosti a po zániku spoločnosti;
f) splniť riadne a včas úlohy, ku ktorým sa zaviazal na valnom zhromaždení;
g) dodržiavať ustanovenia tejto zakladateľskej listiny;
h) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa podieľať na úhrade straty spoločnosti;
Článok 7
Orgány spoločnosti
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada.

Článok 8
Pôsobnosť valného zhromaždenia
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom;
b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej
účtovnej závierky;
c) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát;
d) schvaľovanie stanov a ich zmien;
e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti;
f) rozhodovanie o nepeňažnom vklade;
g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov spoločnosti;
h) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady;
i) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny (§ 141 Obchodného zákonníka);
j) rozhodovanie o uložení povinnosti prispieť na úhradu strát spoločnosti;
k) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy;
l) rozhodovanie o založení inej spoločnosti;
m) schvaľovanie prevodu obchodného podielu spoločníka;
n) rozhodovanie o udelení súhlasu k uzatvoreniu zmluvy o úvere, resp. pôžičke;
o) rozhodovanie o udelení súhlasu k rozdeleniu obchodného podielu podľa § 117 ods. 1
Obchodného zákonníka;
p) rozhodovanie o udelení súhlasu k zriadeniu záložného práva na obchodný podiel
spoločníka;
q) schvaľovanie prevodov hnuteľného majetku spoločnosti v zmysle zásad hospodárenia
s majetkom jediného spoločníka spoločnosti;
r) schvaľovanie prevodov a zaťažení nehnuteľného majetku spoločnosti;
s) rozhodovanie o pristúpení ďalšieho spoločníka do spoločnosti;
t) rozhodovanie o podnikateľskej koncepcii spoločnosti a jej zmenách;
u) rozhodovanie o fondoch spoločnosti;
v) schvaľovanie rozdelenia likvidačného zostatku spoločnosti;
w) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti
podniku;
x) rozhodovanie o vymenovaní likvidátora pred začatím likvidácie spoločnosti;
y) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto
zakladateľská listina.
2. Valné zhromaždenie si tiež môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do
pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie je oprávnené uložiť jedinému spoločníkovi povinnosť prispieť na úhradu
strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu, a to až do polovice základného imania
podľa výšky svojho vkladu. O porušení tejto povinnosti platia ustanovenia § 113 ods. 2 až 4
Obchodného zákonníka obdobne. Splnenie tejto povinnosti nemá vplyv na výšku vkladu
jediného spoločníka.
4. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o
rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 Obchodného zákonníka, a to:
a) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania;
b) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov;
c) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská
zmluva pripúšťa;
d) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti
podniku;
e) rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu;
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pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená.
Pri prijatí rozhodnutia jediného spoločníka urobeného pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia koná za jediného spoločníka štatutárny orgán – primátor mesta Nová Baňa.
Primátor mesta Nová Baňa rozhoduje sám o všetkých veciach uvedených v odseku 1 tohto
článku, s výnimkou:
a) rozhodnutia o menovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov spoločnosti;
b) rozhodnutia o menovaní, odvolaní a odmeňovaní členov dozornej rady spoločnosti;
c) rozhodnutia o veciach, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. j)) až y) tohto článku;
pri prijatí ktorých je primátor mesta Nová Baňa viazaný uznesením mestského zastupiteľstva
mesta Nová Baňa.
Konateľ spoločnosti zvoláva valné zhromaždenie najmenej jedenkrát ročne, v termíne
najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka.
Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť jedinému spoločníkovi najmenej 15
dní pred dňom jeho konania. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou odoslanou
doporučene na poslednú známu adresu spoločníka. Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj
inak než písomne alebo bez dodržania vyššie uvedenej lehoty.
Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže aj jediný spoločník, nakoľko jeho vklad
dosahuje 10 % základného imania. Ak konateľ nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa
konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spoločníka, je jediný spoločník oprávnený
zvolať valné zhromaždenie sám.
Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže aj dozorná rada, ak to vyžadujú záujmy
spoločnosti.
Jediný spoločník môže prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh
uznesenia predkladá jedinému spoločníkovi na vyjadrenie konateľ alebo dozorná rada, ak je
zriadená, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho jediný spoločník
zasiela na adresu sídla spoločnosti. Ak sa jediný spoločník nevyjadrí v lehote, platí, že
nesúhlasí. Konateľ potom oznámi výsledky hlasovania jedinému spoločníkovi.
Jediný spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení
splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť
konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti. Osoba zastupujúca spoločníka je povinná o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela na zasadnutí valného zhromaždenia, zachovať
mlčanlivosť.
Spoločník prítomný na valnom zhromaždení sa zapisuje do prezenčnej listiny, v ktorej
sa vyznačí aj výška jeho vkladu a počet hlasov. Správnosť údajov vyznačených v prezenčnej
listine potvrdzuje svojim podpisom predseda valného zhromaždenia.
Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňuje aj konateľ, členovia dozornej rady a osoby,
ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie, pričom tieto osoby nemá právo hlasovať. Pre
verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné. Jediný spoločník má právo priamo na
zasadnutí valného zhromaždenia navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu rokovania
valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, ktorým je vždy primátor mesta Nová Baňa, a
zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie valné zhromaždenie
konateľ alebo iná osoba ním poverená; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení
prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek zo
spoločníkov spoločnosti.
O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica o valnom
zhromaždení obsahuje:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;
b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;
c) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa;
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia;
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.
Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ;
pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená, ak programom
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valného zhromaždenia boli rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2
Obchodného zákonníka, a to:
a) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania;
b) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov;
c) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská
zmluva pripúšťa;
d) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti
podniku;
e) rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu.
K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na
prerokovanie a listina prítomných spoločníkov.
Zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spolu s pozvánkou a prezenčnou listinou sa
uschovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania, pokiaľ právny predpis
neustanoví inak.
Konateľ spoločnosti, ktorý zvolával valné zhromaždenie, je povinný v lehote 14 dní od
konania valného zhromaždenia zabezpečiť pripravenie návrhu na zmenu zápisu
v obchodnom registri, pokiaľ valné zhromaždenie rozhodovalo o zmene údajov, ktoré
spoločnosť zapisuje do obchodného registra.
Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov jediného spoločníka určuje ako
pomer hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomný jediný spoločník.
Jediný spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyrovnávací správca alebo
člen dozornej rady môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného
zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom, zakladateľskou listinou alebo so stanovami.
Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného
zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch
mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo
riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.
Súd môže na návrh jediného spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia,
len ak porušenie zákona, zakladateľskej listiny alebo stanov mohlo obmedziť práva
jediného spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti domáha.
V konaní koná za spoločnosť konateľ; ak je však účastníkom konania sám konateľ, zastupuje
spoločnosť určený člen (členovia) dozornej rady. Ak žalujú tak konateľ, ako aj členovia
dozornej rady, alebo ak nie je dozorná rada zriadená, určí zástupcu spoločnosti valné
zhromaždenie. Ak tak neurobí do troch mesiacov od doručenia žaloby spoločnosti, ustanoví
súd spoločnosti opatrovníka.
Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa netýka práv nadobudnutých v
dobrej viere tretími osobami. V pochybnostiach platí, že tretie osoby nadobudli práva v
dobrej viere.
Právoplatné rozhodnutie súdu podľa odseku 4 tohto článku je pre každého záväzné.
Článok 9
Konateľ spoločnosti
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Spoločnosť ako právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.
Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorého konanie je konaním
podnikateľa, je konateľ.
Spoločnosť ako podnikateľa zaväzuje konanie osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho
orgánu, aj keď prekročili svojím konaním rozsah predmetu jeho podnikania, okrem prípadu,
v ktorom sa prekročila pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú tomuto orgánu zveruje zákon
alebo zákon umožňuje zveriť.
Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať, nie je účinné voči tretím osobám ani v
prípade, keď bolo zverejnené. Ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného
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registra, obmedzenie štatutárneho orgánu podľa prvej vety sa do obchodného registra
nezapisuje.
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, ktorí sú oprávnení konať
v mene spoločnosti navonok.
Konateľ vykonáva a je povinný zabezpečiť najmä:
a) riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva;
b) vedie zoznam spoločníkov;
c) informuje jediného spoločníka o záležitostiach spoločnosti;
d) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu
strát v súlade so zakladateľskou listinou a stanovami; ak osobitný zákon ukladá
spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konateľ predkladá valnému
zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou
účtovnou závierkou aj výročnú správu;
e) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia;
f) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti;
g) zvoláva valné zhromaždenie;
h) predkladá valnému zhromaždeniu návrh koncepcie podnikateľskej činnosti
spoločnosti;
i) na valnom zhromaždení informuje valné zhromaždenie o svojej činnosti;
j) vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia;
k) je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania
do obchodného registra;
l) je povinný zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí
dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní; v oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti,
aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení;
m) podáva podľa § 5 ods. 9 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení
neskorších predpisov, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo výmaz
zapísaných údajov do obchodného registra v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa
uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, inak
odo dňa kedy
bolo rozhodnutie prijaté alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti;
n) ukladá do registra doklady podľa § 23a a nasl. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ je konateľov viac, na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do
pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.
Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami spoločnosti a jediného spoločníka. Najmä je povinný:
a) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa
predmetu rozhodnutia;
b) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých
prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej
záujmy alebo záujmy jej spoločníka;
c) pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len
niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť
škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá spoločnosti
vznikla tým, že:
a) poskytol plnenie spoločníkom v rozpore s Obchodným zákonníkom;
b) nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.
Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s
odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konateľ
nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie
valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

právnymi predpismi, zakladateľskou listinou alebo stanovami alebo ak ide o povinnosť
podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak má spoločnosť zriadenú dozornú radu, konateľa
nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie dozorná rada schválila.
Dohody medzi spoločnosťou a konateľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť
konateľa, sú zakázané; zakladateľská listina ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť
zodpovednosť konateľa. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči
konateľovi alebo uzatvoriť s ním dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku,
a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie, a ak proti takémuto rozhodnutiu na
valnom zhromaždení nevznesie do zápisnice protest spoločník alebo spoločníci, ktorých
vklady dosahujú 10 % výšky základného imania.
Nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi môže uplatniť vo svojom mene a na
vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku
spoločnosti. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku sa použijú primerane. Nároky
veriteľov spoločnosti voči konateľovi nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu
škody alebo s ním uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený
konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľovi správca konkurznej
podstaty.
Konateľa spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie spoločnosti z radov spoločníkov alebo
iných fyzických osôb.
Konateľom spoločnosti je: Ing. Jozef Šmondrk, dátum narodenia: 06.12.1975, rodné číslo:
751206/8366, adresa trvalého pobytu: 966 41 Veľká Lehota č. 460. Konateľ koná za
spoločnosť samostatne.
Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí
inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena
orgánu spoločnosti.
Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený
vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie;
ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený
vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak
nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený
vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s
týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného
zamestnanca. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového
člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie,
je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
Ak zákon neustanovuje alebo zakladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie
z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí
vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa
skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej
odvrátenie.
Ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní od
uplynutia lehoty podľa odseku 15 tohto článku je ten, kto funkciu jediného štatutárneho
orgánu spoločnosti vykonával naposledy, povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie
spoločnosti podľa § 68 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka.
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, aj po zániku funkcie je bývalý štatutárny orgán alebo
bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti za obdobie, v ktorom pôsobil ako štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu spoločnosti, povinný poskytovať primeranú súčinnosť
vyžiadanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, správcom
alebo súdnym exekútorom, a to v rozsahu, v akom možno predpokladať, že môže prispieť k
bližšiemu objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka. Za poskytnutie
súčinnosti má bývalý štatutárny orgán alebo bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti
voči spoločnosti právo na náhradu nákladov.

20. Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní
záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo
zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti
alebo spoločníkom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá, alebo zo zákona nevyplýva
iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju
schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za
záväzky spoločnosti neobmedzene.
21. Povinnosti mandatára má aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo
ustanovená. Taká osoba je najmä povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so
záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Pri porušení týchto povinností má
rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.
22. Na konateľa (konateľov) sa vzťahuje zákaz konkurencie (Článok 14 tejto zakladateľskej
listiny).
Článok 10
Dozorná rada
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dozorná rada:
b) dohliada na činnosť konateľov;
c) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam
obsiahnuté údaje;
d) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa
osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje
vyjadrenie valnému zhromaždeniu;
e) podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak
raz ročne.
Členovia dozornej rady:
a) majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach
spoločnosti; a
b) nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.
Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie.
Dozorná rada má vždy päť (5) členov, z ktorých štyria (4) členovia sú zástupcami mesta Nová
Baňa a jeden (1) člen je zástupcom odbornej verejnosti.
Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.
Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie (Článok 14 tejto zakladateľskej
listiny).
Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo,
kedykoľvek o to požiadajú.
Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Pre spôsob
zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia § 129 ods. 1 Obchodného
zákonníka.
Člen dozornej rady:
a) je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami spoločnosti a jediného spoločníka;
b) je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie
týkajúce sa predmetu rozhodnutia;
c) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých
prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej
záujmy alebo záujmy jej spoločník;
d) pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len
niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

10. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný
nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá
spoločnosti vznikla tým, že:
a) poskytol plnenie spoločníkom v rozpore s Obchodným zákonníkom;
b) nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.
11. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej
pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen
dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával
uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v
rozpore s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou alebo stanovami alebo ak ide o
povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
12. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady, ktoré vylučujú alebo obmedzujú
zodpovednosť člena dozornej rady, sú zakázané; zakladateľská listina ani stanovy nemôžu
obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť konateľa. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na
náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo uzatvoriť s ním dohodu o urovnaní najskôr
po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak
proti takémuto rozhodnutiu na valnom zhromaždení nevznesie do zápisnice protest
spoločník alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % výšky základného imania.
13. Nároky spoločnosti na náhradu škody voči členovi dozornej rady môže uplatniť vo svojom
mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z
majetku spoločnosti. Ustanovenia odsekov 9 až 11 tohto článku sa použijú primerane.
Nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na
náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti
vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom správca
konkurznej podstaty.
14. Ak sa osoba, ktorá je členom dozornej rady spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon
jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch
mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena dozornej rady spoločnosti.
15. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený
vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti nasledujúceho po doručení
vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu spoločnosti vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu
spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, je
vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu
spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti,
vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne
podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán spoločnosti,
ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani
do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého
dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
16. Ak zákon neustanovuje alebo zakladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie
z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí
vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil
výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej
odvrátenie.
17. Ak člen dozornej rady spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní od
uplynutia lehoty podľa odseku 14 tohto článku je ten, kto funkciu člena dozornej rady
spoločnosti vykonával naposledy, povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti
podľa § 68 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka.
18. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, aj po zániku funkcie je bývalý člen dozornej rady za
obdobie, v ktorom pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti, povinný poskytovať primeranú
súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou,
správcom alebo súdnym exekútorom, a to v rozsahu, v akom možno predpokladať, že môže
prispieť k bližšiemu objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka. Za

19.

20.

21.

22.

poskytnutie súčinnosti má bývalý člen dozornej rady voči spoločnosti právo na náhradu
nákladov.
Vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady alebo spoločníkom pri zariaďovaní
záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo
zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti
alebo spoločníkom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva
iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju
schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za
záväzky spoločnosti neobmedzene.
Povinnosti mandatára má aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť člena dozornej rady
bez toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Taká osoba je najmä
povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej
spoločníkov. Pri porušení týchto povinností má rovnakú zodpovednosť ako člen dozornej
rady.
Dozorná rada zasadá potreby, najmenej jedenkrát za 6 mesiacov. Zasadnutia dozornej rady
zvoláva predseda písomnou pozvánkou, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia
požiadavky člena dozornej rady na jej zvolanie. Pozvánka musí obsahovať program, ktorá
má dozorná rada prerokovať a odôvodnenie zvolania dozornej rady. Požiadať o zvolanie
dozornej rady môže jediný spoločník a každý člen dozornej rady.
Ak zákon neustanovuje alebo zakladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak, môže sa
dozorná rada uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
Článok 11
Zákaz konkurencie

1.

2.
3.

Jediný spoločník, konateľ a člen dozornej rady nesmie:
a) vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou
činnosťou spoločnosti,
b) sprostredkovávať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu
inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú
osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť
konateľa alebo v ktorej je spoločníkom niektorý z jej spoločníkov alebo osoba, ktorá je
ovládaná tou istou osobou ako spoločník.
Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech
z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce
práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Práva spoločnosti podľa odseku 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej
osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela,
najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na
náhradu škody.
Článok 12
Rezervný fond

1.
2.

Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za
rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, vo výške najmenej 5 % z čistého zisku.
Tento fond bude dopĺňaný každoročne o sumu 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej
účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej 10 % základného
imania.

3.

O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka;
rezervný fond možno použiť iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.

Článok 13
Zamestnanci spoločnosti
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Spoločnosť za účelom výkonu podnikateľskej činnosti vyplývajúcej z predmetu podnikania
uvedeného v Článku 3 týchto stanov a zakladateľskej listiny o založení spoločnosti
s ručením obmedzeným zamestnáva zamestnancov.
Spoločnosť v pracovnoprávnych vzťahoch zastupujú a vo vzťahu k zamestnancom zaväzujú
konatelia.
Konateľ je povinný za účelom obsadenia pracovných miest, ktoré je potrebné obsadiť
vzhľadom na predmet podnikania spoločnosti, vypísať výberové konanie a uverejniť
oznámenie o jeho konaní v tlači, rozhlase, príp. elektronických médiách.
Oznámenie o výberovom konaní musí obsahovať najmä:
a) presné označenie spoločnosti obsahujúce jej úplné obchodné meno, sídlo, identifikačné
číslo a stručný popis predmetu činnosti;
b) označenie obsadzovaného pracovného miesta;
c) informáciu o dátume a čase uskutočnenia výberového konania;
d) informáciu o požadovanej kvalifikácii na obsadenie pracovného miesta;
e) určenie listín a dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri výberovom konaní (najmä
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, pracovné posudky a pod.);
f) informáciu o osobe, ktorú môžu uchádzači kontaktovať;
g) určenie dňa, do ktorého môžu uchádzači doručiť žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru.
Konateľ o výsledkoch výberových konaní informuje valné zhromaždenie a zodpovedá za
vyhotovenie správy o ich výsledku, ktoré odovzdá dozornej rade.
V rámci výberového konania je konateľ oprávnený vyžadovať od uchádzačov o zamestnanie
len informácie, získaním ktorých neporuší zásadu rovného zaobchádzania s uchádzačmi,
predovšetkým nesmie od uchádzačov vyžadovať informácie o rodinných pomeroch, o
tehotenstve (s výnimkou prác zakázaných tehotným ženám), o bezúhonnosti (s výnimkou
prác, u ktorých je podľa osobitného predpisu bezúhonnosť podmienkou pre ich výkon, príp.
prác, u ktorých splnenie tejto požiadavky vyžaduje povaha práce), o politickej príslušnosti,
odborovej a náboženskej príslušnosti alebo informácie, ktorými by sa poškodila osobnosť
uchádzača.
Konateľ je pri výbere vhodných zamestnancov povinný postupovať s odbornou
starostlivosťou, najmä je povinný požadovať od uchádzačov pracovné posudky od
predchádzajúcich zamestnávateľov a potvrdenia o predchádzajúcom zamestnaní. Ak ide o
uchádzača, u ktorého má ísť o prvé zamestnanie, je oprávnený zisťovať ich osobný prístup k
práci, nadobudnuté vzdelanie, prax získanú popri štúdiu a pod.; ustanovenia bodu 5 tohto
článku tým nie sú dotknuté.
Spoločnosť zamestnáva zamestnancov predovšetkým v pracovnom pomere, ktorý vzniká na
základe pracovnej zmluvy. Spoločnosť môže zamestnať zamestnanca na základe dohody o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzn. na základe dohody o pracovnej
činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študentov len v tom
prípade, ak by ich zamestnávanie v pracovnom pomere bolo nehospodárne a neúčelné.
Posúdenie účelnosti a hospodárnosti podľa predchádzajúcej vety je v pôsobnosti konateľa.
Konateľ je pri vzniku pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami povinný dodržiavať

ustanovenia osobitných predpisov, predovšetkým ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Článok 14
Vnútorná organizácia spoločnosti
1.
2.

Vnútornú organizáciu spoločnosti upravuje organizačný poriadok, organizačná schéma,
kolektívna zmluva a súbor vnútorných predpisov. Vypracovanie, zmeny, doplnenia všetkých
vnútorných predpisov zabezpečí konateľ spoločnosti po prerokovaní s dozornou radou.
Konateľ spoločnosti vystupuje zároveň ako riaditeľ spoločnosti.
Článok 15
Zánik účasti spoločníka v spoločnosti a zánik spoločnosti

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť.
Účasť spoločníka v spoločnosti zaniká:
a) zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, bez právneho nástupcu;
b) prevedením celého obchodného podielu na inú osobu;
c) ďalšími spôsobmi ustanovenými právnymi predpismi.
Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak Obchodný zákonník
neustanovuje inak.
Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť sa
zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupcu, alebo po jej zrušení
súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len
„preddavok na likvidáciu“) vo výške ustanovenej osobitným predpisom.
Spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí jediného spoločníka alebo
príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo
dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.
Spoločnosť sa tiež zrušuje:
a) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti;
b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
c) ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením
konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz;
súd v takomto prípade bez zbytočného odkladu vymaže spoločnosť z obchodného
registra; alebo
d) z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon;
e) rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 152 Obchodného zákonníka (jediný spoločník
sa môže na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok
ustanovených v zákone, resp. v tejto zakladateľskej listine).
Po zániku spoločnosti ručí jediný spoločník za záväzky spoločnosti do výšky svojho podielu
na likvidačnom zostatku (§ 61 ods. 4 Obchodného zákonníka), najmenej však v rozsahu, v
ktorom za ne ručil za trvania spoločnosti.
Článok 16
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Právne vzťahy a záležitosti neupravené týmito stanovami sa spravujú ustanoveniami
úplného znenia zakladateľskej listiny a Obchodného zákonníka.
Konateľ je povinný po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie
stanov, za ktorých úplnosť a správnosť zodpovedá.
Ak spoločnosť prijme zmeny stanov vo forme úplného znenia stanov, je konateľ povinný ich
pripojiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra.

4.
5.

Toto úplné znenie stanov bolo schválené rozhodnutím jediného spoločníka na
mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2022
Tieto stanovy sú vyhotovené v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie je
určené sú určené pre registrový súd, jedno (1) vyhotovenie pre archív spoločnosti a jedno (1)
vyhotovenie pre jediného spoločníka.

V Novej Bani, dňa ......................................
Ing. Jozef Š m o n d r k

…………………………...........…….....
podpis

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:

Odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Ing. Jozef Šmondrk, konateľ Mestských lesov spol. s r.o.
Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 23.02.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara

Dôvodová správa
Súčasné osobné motorové vozidlo spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Suzuki Vitara
bolo využívané prevažne na cestné komunikácie, no do terénu pre spoločnosť je nepoužiteľné.
Vozidlo nie je vybavené redukčnou prevodovkou a tým je obmedzené jeho použitie na
vykonávané práce v lese a preto sa spoločnosť rozhodla predať dané vozidlo obchodnou
verejnou súťažou, aby utŕžilo z predaja čo najvyšší zisk, kým je vozidlo v dobrom technickom
stave.
Predaj motorového vozidla musí byť v súlade so zásadami hospodárenia čl.13 bod 2)
písm. a). Zámer odpredaja vozidla bol predložený a schválený Valným zhromaždením dňa
14.09.2021. Zápisnica VZ je zverejnená na stránke spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
v sekcii Zápisnice, rozhodnutia a protokoly.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:

Nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 23.02.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.

Dôvodová správa
Predpokladaná súčasná hodnota osobného automobilu je podľa prieskumu trhu do
35.000,- EUR bez DPH. Výsledná cena bude vysúťažená v riadnom verejnom obstarávaní,
ktoré spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. vykoná následne po schválení nákupu vozidla
mestským zastupiteľstvom. Financované bude zo zdrojov spoločnosti, kde zisk z predaja
vozidla Suzuki Vitara bude použitý ako akontácia za nové auto a zvyšok nákupnej ceny bude
spoločnosť splácať formou úveru alebo leasingu podľa výhodnosti pre našu spoločnosť.
Dĺžka úveru bude štyri roky po dobu odpisovania tohto vozidla.
Základom práce je pohyb v náročných podmienkach v lese, preto spoločnosť potrebuje
terénne motorové vozidlo, ktoré napr. aj pri konaniach s lesným úradom bude schopné sa
pohybovať v náročnejších podmienkach a jeho nasadenie bude adekvátne stavu lesných ciest
v lesnom celku Nová Baňa.
Nákup hnuteľného majetku nad 3.500,- spoločnosti musí podľa čl.5 bod 3 písm. b)
schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo
10.02.2022 súhlasilo s nákupom vozidla.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
K bodu:

Majetkové veci

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ:

Daša Zigová
referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa

Materiál obsahuje:

17 návrhov na uznesenie
17 dôvodových správ

V Novej Bani, dňa 23. februára 2022
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok C KN parc. č. 1810/18 – zastavaná plocha o výmere 20 m2 vytvorený
z pozemku E KN parc. č. 1689/11 – ostatná plocha o celkovej výmere 6.548 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 10935479-50/21, vypracovaným dňa 19.11.2021, geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 26.11.2021, pod číslom
G1 - 539/2021;
v prospech:
Jozef Gulai, rod. Gulai a Aneška Gulaiová, rod. Vicianová, trvalé bydlisko
Moyzesova 992/7, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku zastavaného
rekreačnou chatou, súp. č. 6466 potrebného ku kolaudácii rekonštrukcie rekreačnej
chaty, ktorú žiadatelia kúpili v roku 2017 spolu s projektom na rekonštrukciu
a stavbou bola už v tej dobe zabratá aj časť mestského pozemku;
v kúpnej cene dohodou po 100,00 eur/m2 čo za výmeru 20 m2 predstavuje čiastku
2.000,00 eur (slovom: dvetisíc eur) nakoľko žiadatelia konali v rozpore so Stavebným
povolením prot. č.: VŽPSM 2016/01320/11002, SP – 30/2016.
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 123/2021
spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške min. 100,00 eur/m2 v prospech žiadateľov
nakoľko títo konali v rozpore so Stavebným povolením prot. č.: VŽPSM 2016/01320/11002,
SP – 30/2016.
2. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•

•
•

pozemok C KN parc. č. 240/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2,
pozemok C KN parc. č. 240/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2,
pozemok C KN parc. č. 157/11 – zastavaná plocha o výmere 37 m2 vytvorený
z pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.412 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 53518560-5/2022, vypracovaným dňa 26.01.2022, geodetom Jurajom
Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 31.01.2022,
pod číslom G1 - 49/2022;
v prospech:
Bc. Anton Tabernaus,
968 01 Nová Baňa;

rod.

Tabernaus,

trvalé

bydlisko

Štúrova

1891/34,

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, scelenia
mestských pozemkov s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými
na LV č. 2750 a využitím pozemkov ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte,
súp. č. 1891. Žiadateľ sa o uvedené mestské pozemky stará a udržiava ich už mnoho
rokov;
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 17/2022 vypracovaným dňa
7.2.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71
Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 9,53 eur/m2. Za výmeru
predstavuje
kúpna
cena
čiastku
celkovo
2.576,91
eur
208
m2
(slovom: dvetisícpäťstosedemdesiatšesť eur a deväťdesiatjeden centov) s ktorou bude
zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu
za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 150,00 eur.
2

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2021 uznesením č. 167/2021
spôsob prevodu uvedených častí mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac
z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa.
3. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob a podmienky prenechania do nájmu nebytové priestory – uzatvorenie nájomnej
zmluvy podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou:
Predmetom súťaže bude uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov
na ulici Nábrežnej 21, súp. č. 1443 a terasy pred budovou o výmere 36,00 m2. Budova je vo
vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom
na LV č. 3853. Terasa – časť pozemku C KN parc.č. 4461/1. Predmet nájmu konkrétne:
Nebytové priestory o výmere 114,40 m2
(obchodné priestory, sklady, chodby, predsieň, soc. zariadenie)
Terasa o výmere 36,00 m2
(časť pozemku C KN parc.č. 4461/1, LV 3853)
za nasledovných podmienok:
1.minimálna výška nájomného za nebytové priestory je stanovená
na 40,00 eur/m2/rok;
minimálna výška nájomného za prenájom terasy je stanovená
na 3,00 eur/m2/rok;
2. kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYHODNEJŠÍ NÁVRH
NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY za prenájom nebytových
priestorov a terasy spolu;
3. cena nájomného je uvedená bez energií spojených s nájmom nehnuteľnosti;
4. doba prenechania do nájmu na dobu: neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou;
5. prenechania do nájmu na kancelárske účely, reštauračné, obchodné účely
alebo poskytovanie služieb;
6. lehota na podávanie návrhov: do 08.04.2022 - piatok, do 11.00 hod.
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Dôvodová správa
Spoločnosť Supermarket, s.r.o., Školská 46/26, Nová Baňa od 01. 03. 2015 prevádzkovala
uvedené nebytové priestory spolu s terasu za účelom prevádzkovania baru. Spoločnosť
doručila 29. 03. 2021 výpoveď z nájmu, kde v zmysle platnej nájomnej zmluvy je výpovedná
lehota jeden mesiac. Uvedené priestory spolu s terasou sú k dispozícií na ďalší nájom
v zmysle hore uvedených podmienok. Priestory boli ponúkané do nájmu formou verejnej
obchodnej súťaže opakovane. V prvej VOS sa do súťaže nezapojil žiadny záujemca.
V opakovanej VOS sa do súťaže zapojila jedna záujemkyňa, ktorá nesplnila kritéria
podmienok VOS v časti minimálnej výšky nájomného za nebytové priestory a terasu.
Navrhujeme pre obsadenosť voľných priestorov a terasy znížiť minimálnu výšku nájomného
za nebytové priestory (pôvodná výška 50,00 eur/m2/rok) a terasy (pôvodná výška
4,00 eur/m2/rok), z dôvodu poklesu záujmu o prenájom nebytových priestorov, vzhľadom na
zhoršené podnikateľské prostredie ovplyvnené pandemickými opatreniami a nárastom cien
energií .
4. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
pozemok C KN parc. č. 6107/16 – trvalý trávny porast o výmere 437 m2 vytvorený dielom
1 o výmere 383 m2 z pozemku E KN parc. č. 4227/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere
400 m2, dielom 2 o výmere 51 m2 z pozemku E KN parc. č. 4227/6 – zastavaná plocha
o celkovej výmere 197 m2 a dielom 3 o výmere 3 m2 z pozemku E KN parc. č. 5279 – ostatná
plocha o celkovej výmere 539 m2, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Starohutská boli zamerané geometrickým plánom č. 53518560-94/2021, vypracovaným
dňa 16.11.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným
dňa 23.11.2021, pod číslom G1 - 532/2021;
na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE
za nasledovných podmienok:
1)
2)
3)
4)

Minimálna kúpna cena po: 25,25 eur/m2
Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
Lehota na podávanie návrhov: 30.03.2022 – streda, do 12:00 hod.
Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj
stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov.
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5. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole
Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.03.2022:
Výmena elektrického rozvádzača v kuchyni ZŠ J. Zemana v Novej Bani
v nadobúdacej hodnote: 1.896,00 eur
v zostatkovej hodnote: 1.872,00 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Základnej škole
Jána Zemana Nová Baňa za účelom jeho spravovania.
6. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým
službám mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221,
dňom 01.03.2022:
Autobusový prístrešok WOOD

v nadobúdacej hodnote: 4.580,02 eur
v zostatkovej hodnote: 4.484,02 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa - autobusového prístrešku WOOD.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa zveruje do správy správcovi majetku Technickým službám mesta
Nová Baňa autobusový prístrešok WOOD v lokalite ul. Rekreačná cesta – Rígeľ za účelom
jeho spravovania.
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7. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým
službám mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221,
dňom 01.03.2022:
Osvetlenie hracej plochy v areáli futbalového štadióna
v nadobúdacej hodnote: 13.357,66 eur
v zostatkovej hodnote: 13.189,66 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Technickým
službám mesta Nová Baňa za účelom jeho spravovania.
8. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej umeleckej
škole Nová Baňa, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 836, dňom 01.03.2022:
Rekonštrukcia strechy budovy ZUŠ Nová Baňa
v nadobúdacej hodnote: 85.525,00 eur
v zostatkovej hodnote: 84.988,00 eur
Rekonštrukcia fasády ZUŠ Nová Baňa
v nadobúdacej hodnote: 90.543,99 eur
v zostatkovej hodnote: 89.976,99 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Základnej
umeleckej škole Nová Baňa za účelom jeho spravovania.
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9. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Centru voľného času
Nová Baňa, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 833 901, dňom 01.03.2022:
Rekonštrukcia fasády CVČ Nová Baňa
v nadobúdacej hodnote: 56.268,01 eur
v zostatkovej hodnote: 55.914,01 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Centru voľného
času Nová Baňa za účelom jeho spravovania.
10. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto
Nová Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku:
E KN parc. č. 1689/12 – ostatná plocha o výmere 1.946 m2, vedenom Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom - v rozsahu vecného bremena
112 m2 (diel 1) vyznačeného GP č. 10935479-215/21 vypracovaného dňa 19.11.2021
geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa overeného dňa
24.11.2021 pod číslom: G1 - 538/2021 v prospech vlastníkov pozemkov:
C KN parc. č. 6559/39, 6559/40 a 6559/62 evidovaných Okresným úradom
Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3187, C KN parc. č. 6559/34, 6559/35,
6559/25 a 1838/17 evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym
odborom na LV č. 8642 a C KN parc. č. 6559/42 a 6559/31 evidovaných Okresným
úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8836.
v prospech: vlastníkov pozemkov
• C KN parc. č. 6559/39, 6559/40 a 6559/62 evidovaného Okresným úradom
Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3187 – Miroslava Špireka,
M. R. Štefánika 685/39, 968 01 Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena,
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•
•

C KN parc. č. 6559/34, 6559/35, 6559/25 a 1838/17 evidovaných Okresným
úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8642 – Ladislava Krištofa,
Brehy 255, 968 01 ako oprávneného z vecného bremena,
C KN parc. č. 6559/42 a 6559/31 evidovaných Okresným úradom Žarnovica,
katastrálnym odborom na LV č. 8836 – Mareka Rybára, Kamenárska 1445/78,
968 01 Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena;

na dobu neurčitú;
znaleckým posudkom č. 14/2022 vypracovaným dňa 10.01.2022 znalcom
Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola stanovená
jednorazová odplata
za zriadenie vecného bremena vo výške 82,17 eur
(slovom: osemdesiatdva eur a sedemnásť centov);
za účelom zriadenia vecného bremena – právo prechodu a prejazdu v rozsahu
vyznačenom GP č. 10935479-215/21.
Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
žiadateľov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného
bremena vo výške 82,17 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa
na základe predloženého geometrického plánu č. 10935479-215/21 a znaleckého posudku
č. 14/2022.
11. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto
Nová Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku:
E KN parc. č. 4207/1 – lesný pozemok o výmere 9.614 m2, vedenom Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu vecného bremena
241 m2 (diel 1) vyznačeného GP č. 53518560-2/2022 vypracovaného dňa 20.01.2022
geodetom Jurajom Peniažkom – Geodet, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa
overeného dňa 26.01.2022 pod číslom: G1 - 37/2022 v prospech vlastníkov pozemku
C KN parc. č. 3639/2 evidovaného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym
odborom na LV č. 3327;
v prospech: vlastníkov pozemku C KN parc. č. 3639/2 evidovaného Okresným úradom
Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3327 – Ľuboša Debnára, Viničná cesta
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6056/51, 968 01 Nová Baňa a Mgr. Jany Debnárovej, Viničná cesta 6056/51,
968 01 Nová Baňa ako oprávnených z vecného bremena;
na dobu neurčitú;
znaleckým posudkom č. 18/2022 vypracovaným dňa 4.2.2022 znalcom
Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre bola stanovená
jednorazová odplata
za zriadenie vecného bremena vo výške 511,21 eur
(slovom: päťstojedenásť eur a dvadsaťjeden centov);
za účelom zriadenia vecného bremena – právo prechodu a prejazdu v rozsahu
vyznačenom GP č. 53518560-2/2022.
Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
žiadateľov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného
bremena vo výške 511,21 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa
na základe predloženého geometrického plánu č. 53518560-2/2022 a znaleckého posudku
č. 18/2022.
12. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu rodinného domu podľa
§ 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou:
časť pozemkov E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.317 m2
(C KN parc. č. 3553/1) a E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok o celkovej výmere
2.439 m2 (C KN parc. č. 3551/2) v rozsahu cca 1.000 m2 vedených Okresným úradom
v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina.
Dôvodová

správa

Na základe záujmu o kúpu stavebného pozemku komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu rodinného domu v lokalite
Bôrina podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou. Na základe prijatého uznesenia bude časť
mestských pozemkov E KN parc. č. 4108/11 a E KN parc. č. 4108/12 geometricky zameraná
a znaleckým posudkom bude stanovená výška všeobecnej hodnoty stavebného pozemku.
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13. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha
o celkovej výmere 12.828 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym
odborom na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Legionárska,
pre: Lívia Mikušová, Legionárska 482/3, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že mesto Nová Baňa takéto pozemky neodpredáva.
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č.
5149/111 v rozsahu 23 m2 za účelom oplotenia podstienky pri rodinnom dome, súp. č. 482
cca jeden meter vysokým plotom, aby sa podstienka nedala využívať chodcami ani
cyklistami. Nakoľko v poslednom období začali podstienku pri rodinnom dome, súp. č. 482
využívať cyklisti a kolobežkári ako rampu na bicyklovanie, kolobežkovanie a skákanie
po schodoch, ktoré sa nachádzajú na podstienke. Toto yytvára veľký hluk a betónová
podstienka tento hluk, ktorý nám znepríjemňuje život v dome rozvádza do celého domu.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 5149/111
z dôvodu, že mesto Nová Baňa takéto pozemky neodpredáva. Komisia ÚPŽPaM odporúča
žiadateľke do budúcna v takýchto prípadoch ako uviedla v žiadosti kontaktovať mestskú
políciu.
14. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 1411/10 – tralý trávny porast
o celkovej výmere 117.135 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym
odborom na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Matiašova cesta,
pre: Rastislav Štrba, Matiašova cesta 6412/4, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že sa jedná o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo
zastavaného územia obce, ktorého výmera presahuje 2.000 m2 a pri prevode tohto
je stanovené postupovať v zmysle zákona NR SR č. 140/2014 Z.z..
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Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č.
1411/10 v rozsahu 44 m2 za účelom rozšírenie dvora a scelenia časti mestského pozemku
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 5456.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 1411/10
z dôvodu, že sa jedná o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného
územia obce, ktorého výmera presahuje 2.000 m2 a pri prevode tohto je stanovené postupovať
v zmysle zákona NR SR č. 140/2014 Z.z..
15. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 1411/10 – trvalý trávny porast
o celkovej výmere 117.135 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym
odborom na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Matiašova cesta,
pre: Mgr. Michal Kubaliak a Ing. Romana Kubaliaková, Pod sekvojou 1343/37,
968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že žiadosť bola posúdená aj z hľadiska cieľov a zámerov územného plánu
mesta Nová Baňa schváleným uznesením MsZ č. 50/2014 a VZN č. 3/2014 dňa 22.10.2014.
Pozemok E KN parc. č. 1411/10 sa nachádza mimo zastavaného územia obce (v extraviláne)
a zasahuje do ochranného pásma lesov. Z uvedeného dôvodu nie je na uvedenom pozemku
možná žiadna výstavba objektu a tento si zachová svoj charakter trvalý trávny porast.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č.
1411/10 v rozsahu 2.000 m2 za účelom stavby rodinného domu.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 1411/10
z dôvodu, že žiadosť bola posúdená aj z hľadiska cieľov a zámerov územného plánu mesta
Nová Baňa schváleným uznesením MsZ č. 50/2014 a VZN č. 3/2014 dňa 22.10.2014.
Pozemok E KN parc. č. 1411/10 sa nachádza mimo zastavaného územia obce (v extraviláne)
a zasahuje do ochranného pásma lesov. Z uvedeného dôvodu nie je na uvedenom pozemku
možná žiadna výstavba objektu a tento si zachová svoj charakter trvalý trávny porast.
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16. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere
12.828 m2, v rozsahu cca 157 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite
ul. M. R. Štefánika
v prospech:
JUDr. Ing. Zahir Jaan Zaher, PhD., Robotnícka 3116/10, 831 03 Bratislava,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku ako dvorovej
plochy pri rodinnom dome, súp. č. 701/7 vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5149/111
v rozsahu cca 157 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku
ako dvorovej plochy pri rodinnom dome, súp. č. 701/7 vo vlastníctve žiadateľa.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu požadovanej časti mestského
pozemku podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na
uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky
zameraná za účasti vlastníka susedného pozemku C KN parc. č. 289/2 – Ing. Radoslava
Holého a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene,
prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku
+ 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia
ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena).
17. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku E KN parc. č. 5298/11 – ostatná plocha o celkovej výmere 3.739 m2
v rozsahu cca 105 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym
odborom na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa v lokalite Stará Huta,
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v prospech:
Marta Čaklošová, Stará Huta 5018, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, zabezpečenia prístupovej
cesty k rodinnému domu, súp. č. 5018 a spodnému dvoru. Za účelom scelenia časti
mestského pozemku s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky evidovanými
na LV č. 8189 (rodinný rod, súp. č. 5018 s pozemkami).
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5298/11
v rozsahu cca 105 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku,
zabezpečenia prístupovej cesty k rodinnému domu, súp. č. 5018 a spodnému dvoru.
Za účelom scelenia časti mestského pozemku s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky
evidovanými na LV č. 8189 (rodinný rod, súp. č. 5018 s pozemkami).
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedených mestských pozemkov prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestského pozemku
podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie.
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku za účasti vlastníčky susedných
nehnuteľností vedených Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 240
pani Evy Katinovej geometricky zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM
navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa
vypracovaného znaleckého posudku + 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku
(ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena).
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